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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферована дисертація присвячена виявленню семіотико-імовірнісних 

чинників, засобів, способів і механізмів реалізації категорії телеологічності в 

англомовному публіцистичному дискурсі. Телеологічність у пропонованому 

дослідженні розглянуто невіддільно від онтології як науки про природу буття і, 
зокрема, про категоріальну структуру реальності (Г. В. Ф. Гегель; R. Grossmann, 

E. J. Lowe) та евристики, об’єктом якої є продуктивне творче мислення 

(М. Вертгеймер, Дж. Брунер). 

Категорія телеологічності є пріоритетною для пропонованого дослідження, 

оскільки з усіх живих істот лише людина здатна осягнути діалектичне протиріччя 

між життєвою значущістю факту реальності для неї і потребою виконувати 

моральні канони, з котрими HOMO SAPIENS має узгоджувати засоби реалізації 
своєї мети задля забезпечення подальшого існування. Залучення морально-

етичного складника свідомості до процесу цілепокладання визначає специфіку так 

званої “телеології людини” (human teleology) (L. Wright). Відтак, мовець у 

координатах “адресант – адресат” розглядається у термінах телеологічної 
лінгвосеміотики як суб’єкт моральності, як моральна істота, а мовленнєва дія 

(висловлення і його розуміння) – як моральний вчинок. 
Вибір англомовного публіцистичного дискурсу як об’єкта дослідження 

зумовлений тим, що публіцистичний текст є онтологічно пов’язаним з категорією 

телеологічності, оскільки, на відміну від уявної дійсності художнього тексту, він 

відображає реальний світ, що потребує залучення до сфери сприйняття і 
осмислення тексту телеологічні за своєю сутністю критерії життєвої значущості, 
зокрема, ціннісно-цільові постулати моральної телеології.  

Семіотичні, лінгвокультурні, лінгвокогнітивні, прагматичні аспекти 

актуалізації змістових характеристик мовних одиниць, що є релевантними для цієї 
наукової праці, висвітлювали такі відомі лінгвісти, як, наприклад, 

М. Ф. Алефіренко, О. А. Бабелюк, Л. Р. Безугла, А. Д. Бєлова, О. П. Воробйова, 

В. З. Дем’янков, С. М. Єнікєєва, Ю. А. Зацний, І. М. Колегаєва, Н. П. Неборсіна, 

Л. С. Піхтовнікова, А. М. Приходько, Г. І. Приходько, І. І. Сєрякова, 

С. В. Форманова, І. С. Шевченко, U. Eco, J. Johansen, T. A. Sebeok, E. Taborsky, 

T. Todorov, Dijk T. A. van. Хоча телеологічність визнають однією з основних рис 

дискурсу і, відповідно, творчого процесу (Р. Якобсон, О. П. Скафтимов, 

В. М. Півоєв, О. О. Потебня, Д. М. Разєєв, V. N. Alexander, F. Dretske, D. Papineau, 

J. von. Uexkull, A. Woodfield, L. Wright), системного дослідження телеологічних 

характеристик англомовного публіцистичного дискурсу ще не було здійснено. 

Залучення категоріально-понятійного апарату телеології до дослідження 

англомовного публіцистичного дискурсу узгоджується з лінгвістичною 

проблематикою аргументації (А. Д. Бєлова), оскільки, відповідно до базового 

телеологічного принципу: будь-яка доцільна діяльність має бути аргументованою і 
обгрунтованою засобами так званих “телеологічних пояснень” (A. Woodfield). 

Пріоритетність телеологічних за своєю сутністю ціннісно-цільових аспектів 
публіцистичного дискурсу як предмета цього дослідження є зумовленою 

зосередженістю постнекласичної науки сьогодення на аксіологічних 

характеристиках осмислення дійсності (Д. М. Разєєв, С. Б. Кримський, 
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Л. І. Сидоренко, В. С. Стьопін, Т. І. Домброван, В. В. Кизима, Ю. О. Мєлков, 

Г. І. Приходько, І. З. Цехмістро, R. Putnam). 
Реферована дисертація грунтується на інтегративному застосуванні 

фундаментальних постулатів телеології, евристики, когнітивістики, семіотики, 

феноменології, що дозволяє під новим кутом зору дослідити динаміку семіотичних 

процесів і, зокрема, тлумачити семіозис як евристичний механізм реалізації 
категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі. Дискурсивну 

реалізацію категорії телеологічності розглянуто невіддільно від провідних 

принципів феноменології – інтенціональності і “монадної єдності” (сукупності 
“форм”) значущих зв’язків (F. Brentano, E. Husserl, І. Н. Горєлов, S. Crowell, K. Ray). 

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена, з одного боку, 

важливістю наукового осмислення телеологічних чинників, механізмів і засобів, що 

забезпечують евристичність, нелінійність, динаміку дискурсії, з іншого боку, 

відсутністю фундаментальних досліджень телеологічно релевантних аспектів 

семіозису як механізму реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі. Доцільність цієї наукової розвідки детермінована також 

потребою переосмислення методологічних принципів сучасних мовознавчих студій з 
огляду на фундаментальні світоглядні зрушення, спричинені новітніми досягненнями 

у пізнанні природи буття, життєдіяльності і, зокрема, комунікативної взаємодії.  
Зосередженість на евристичних аспектах англомовного публіцистичного 

дискурсу зумовлена загальною тенденцією у сучасній науковій парадигмі 
до переходу від аналізу чітко структурованих систем, “чисто мовних явищ” 

до розгляду слабкоструктурованих мовних одиниць з розмитими межами і слабко- 

або неявно вираженими відношеннями між компонентами (І. Р. Пригожин, 

Ю. М. Караулов, В. С. Лук’янець, R. Bod, J. Bub, F. Merrell, V. Dimitrov, 

V. Korotkich, B. Hodge, L. A. Zadeh).  

Зв’язок дослідження з науковими програмами, темами. Дослідження 

виконане відповідно до теми наукових досліджень факультету іноземної філології 
Запорізького національного університету “Когнітивно-дискурсивні аспекти 

функціонування мовних одиниць”. Тему дисертації затверджено науково-

технічною радою Запорізького національного університету (протокол № 4 від 

20 грудня 2007 року) та уточнено науково-технічною радою Запорізького 

національного університету (протокол № 9 від 22 березня 2018 року).  

З огляду на те, що публіцистичний дискурс може бути представлений як 

складна динамічна цілісна система телеологічно узгоджених різнорівневих 

знакових структур, і враховуючи предикативну природу номінації як прихованого 
судження, метою цього дослідження є виявлення семіотико-імовірнісних чинників, 

мовних засобів і механізмів реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі.  
З поставленої мети випливають такі основні завдання: 

− розробити категоріально-понятійний апарат телеологічної лінгвосеміотики; 

− висвітлити методологію телеологічної лінгвосеміотики та розробити 

методику дослідження дискурсивної реалізації категорії телеологічності; 
− з‘ясувати сутнісні характеристики публіцистичного тексту як об’єкта 

наукового осмислення у телеологічній парадигмі; 
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− окреслити функції категорії телеологічності як регулятивного чинника 

розгортання семіотичних процесів в англомовному публіцистичному дискурсі; 
− визначити мовні засоби реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі; 
− виявити лексико-семантичну, синтаксичну і асинтаксичну специфіку 

формування мовних телеологічних експонентів у перебігу дискурсії; 
− встановити телеологічно узгоджені семіотичні способи конституювання 

феноменологічного поля англомовного публіцистичного дискурсу; 

− висвітлити евристичні принципи телеологічно детермінованованої агрегації 
мовних репрезентантів фактів дійсності у нечіткі семіотичні множини;  

− розкрити закономірності телеологічної кореляції мовних репрезентантів 

фактів дійсності як елементів нечітких семіотичних множин.  

Об’єктом дослідження є сучасний англомовний публіцистичний дискурс, 

зокрема, детерміновані категорією телеологічності мовні репрезентанти фактів 

дійсності.  
Предметом дослідження є мовні засоби, способи, механізми і дискурсивні 

чинники реалізації категорії телеологічності.  
Матеріалом дослідження слугує корпус англомовних публіцистичних текстів 

початку ХХІ століття (з 2000 по 2019 рік). Загальний обсяг вибірки містить 20270 

телеологічно релевантних мовних репрезентантів фактів дійсності у вигляді 
лексичних одиниць, словосполучень, синтаксично завершених висловлень і 
контекстуальних блоків, вилучених методом суцільної вибірки з 28420 сторінок 

публіцистичних текстів. Джерелами фактичного та ілюстративного матеріалу 

слугували друковані та електронні періодичні джерела (Businessweek, Daily Mail, 

Express, Los Angeles Times, Metro, Mirror, Newsweek, Private Eye, Sunday Express, 

The Atlantic, The Boston Globe, The Daily Telegraph, The Economist, The Financial 

Times, The Guardian, The Independent, The Intercept, The New York Times, 

The Observer, The Sunday Times, The Telegraph, The Times, The Washington Post, 

Toronto Star, US News and World Report, USA Today).  

Наукова новизна одержаних результатів дисертації полягає насамперед у 

тому, що вона є першим у вітчизняному мовознавстві дослідженням телеологічно 

зумовлених семіотико-імовірнісних процесів в англомовному публіцистичному 

дискурсі та лінгвальних засобів, способів, механізмів і дискурсивних чинників 

реалізації категорії телеологічності у руслі феноменології й аксіології 
постнекласичної науки, з урахуванням раціональних, ірраціональних (чуттєвих), 

морально-етичних складників когніції.  
Наукова новизна дисертації визначається також тим, що в ній уперше: 

− започатковано новий напрям лінгвістичних досліджень і новітню галузь 

лінгвістики – телеологічну лінгвосеміотику, котра ґрунтується на евристичних 

семіотико-імовірнісних і феноменологічних теоретико-методологічних засадах. 

Об’єктом телеологічної лінгвосеміотики є мовні засоби реалізації категорії 
телеологічності, предметом – телеологічно детерміновані евристичні процеси 

семіозису як механізму реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі; 
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− розроблено і впроваджено семіотико-імовірнісну методологію аналізу 

динаміки розгортання семантичних процесів у публіцистичному дискурсі із 
залученням методології Баєсової імовірності, методів нечіткої логіки і, зокрема, 

аналізу нечітких множин;  

− висунуто концепцію потенційності змістових характеристик англомовного 

публіцистичного тексту і введено у науковий обіг базові для семіотико-

імовірнісного дослідження дискурсивної реалізації категорії телеологічності 
поняття “текстове феноменологічне поле”, “феноменологічний потенціал 
тексту”, “дискурсивне феноменологічне поле”, “телеологічна атрибуція”, 
“телеологічний експонент”, “макротелеологічний експонент”, “феноменологічна 
редукція”,”феноменологічне конституювання” та розроблено і впроваджено 

поняття “нечітка семіотична множина”;   

− схарактеризовані і систематизовані мовні засоби реалізації категорії 
телеологічності, що слугують телеологічними експонентами ціннісно-цільової 
валідності смислу висловлення або текстового концепту в англомовному 

публіцистичному дискурсі; 
− виявлено лексико-семантичну, синтаксичну і асинтаксичну специфіку 

формування мовних телеологічних експонентів у перебігу дискурсії; 
− запропоновано і використано поняття “телеологічна домінанта” як 

ментальна структура у вигляді суб’єктивованого ідеального образу дійсності, що 

впливає на специфіку реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі; 
− висвітлено семіотико-імовірнісні характеристики телеологічної атрибуції як 

способу реалізації категорії телеологічності і евристичного феномена 

з урахуванням інтрасистемних зв’язків онтологічних категорій реальності 
і субстантивних ознак лінгвально репрезентованих фактів дійсності 

в англомовному публіцистичному тексті; 
− встановлено телеологічно узгоджені лінгвістично релевантні способи 

евристичного конституювання феноменологічного поля англомовного 

публіцистичного дискурсу на метакогнітивному та метаетичному рівні 
у координатах “адресант – адресат” як вторинної семіотизації й екстраполяції 
текстуально відображеного факту дійсності у нову ціннісно-цільову систему; 

− схарактеризовано семіотичні функції текстового феноменологічного 
(квазіперцептивного) поля як лінгвальної основи для евристичної діяльності 
у перебігу реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі; 
− виявлено лінгвальні й семіотико-імовірнісні особливості агрегації мовних 

репрезентантів фактів дійсності у нечіткі семіотичні множини, які в англомовному 

публіцистичному дискурсі виконують функції прихованого асинтаксичного 

телеологічного експонента. Запропоновано поняття “коефіцієнт концептуально-
семіотичної телеологічності” (ККСТ) множини, що позначає інтегроване кількісне 

вираження змістових характеристик сукупності семіотичних підмножин 

(універсальної множини семіотичних одиниць) та “телеологічна семіотична 
агрегація” для позначення процесу формування телеологічно зумовлених 

семіотичних множин; 
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− визначено принципи телеологічно детермінованої логічної кореляції 
нечітких множин семіотичних елементів в англомовному публіцистичному 

дискурсі. 
Теоретико-методологічною основою реферованої дисертації слугували 

фундаментальні наукові праці мовознавчого, феноменологічного, семіотичного, 

психолінгвістичного, дискурсознавчого спрямування у їхньому інтегративному 

осмисленні і застосуванні. Базовою для цього дослідження є теза щодо об`єктивної 
необхідності залучення інтегративної новітньої методології у єдності 
евристичного, онтологічного, гносеологічного, епістемологічного, аксіологічного, 
психолінгвістичного аспектів для наукового осмислення дискурсивних процесів, 

що характеризуються нелінійністю, певною хаотичністю, дифузністю, і за 

визначенням є надзвичайно складними об’єктами для систематизації. Такий підхід 

відповідає традиціям “лінгвістичного повороту” в аналітичній філософії з його 

зосередженістю на утилітарних принципах комунікації (ordinary language 
principles) (Л. Вітгенштейн, J. Ryle) і ключовим постулатам сучасної 
постнекласичної науки, зокрема, Київської філософської школи (С. Б. Кримський, 

В. В. Кизима, Ю. О. Мєлков, О. І. Яценко).  

Рефероване дослідження виконане у межах функціонального підходу, 

основним принципом якого є телеологічний принцип, відповідно до котрого мова 

розглядається крізь призму цілей, яким вона слугує (Р. Якобсон; О. П. Скафтимов). 

Феномен телеологічності потрапляє до сфери інтересів імовірнісної логіки, котра, 

будучи сучасною формою індуктивної логіки, застосовує методи дослідження 

причинно-цільових зв’язків і визнана релевантною у лінгвістичній парадигмі 
(О. Ф. Лосєв, В. В. Налімов, Л. Д. Петряков, І. Р. Пригожин, В. М. Сагатовський, 

R. Bod, J. Hay, S. Jannedy, V. Dimitrov, V. Korotkich, N. Chater, M. Oaksford, 

A. Plotnitsky, R. Winkler, L. A. Zadeh).  

Евристичний категоріальний і поняттєвий апарат є основою запропонованої 
у цьому дослідженні семіотико-імовірнісної методології. Ця методологія 

уможливлює дослідження телеологічного підґрунтя динаміки семіотичних процесів 

в англомовному публіцистичному дискурсі, яким властива імовірнісність 

і нелінійність. Наші міркування грунтуються на тому, що евристика як наука, 

дотична до структурної лінгвістики, зосереджена на продуктивному творчому 

мисленні у ситуації невизначеності з опорою на вторинні, неточні регулятиви 

(М. Вертгеймер, Дж. Брунер, Д. О. Поспєлов, N. Chater, M. Oaksford). 

Реферована наукова праця виконана у руслі наукових напрямів, що 

постулюють: ідею смислового синтаксування (І. Н. Горєлов), феноменологічну 

концепцію інтенціональності сприйняття і, зокрема, конституювання реальності як 

єдності субстанціонального і каузального (E. Husserl, Н. В. Мотрошилова), 

діалогічність при осмисленні тексту (М. М. Бахтін, J. D. Johansen), ідею “готовності” 

до сприйняття (Дж. Брунер), концепцію номінативної і семантичної ізотопії 
(А. Греймас), положення герменевтики фактуальності (facticity) (М. Хайдеггер). 

Стрижневим для цього дослідження є поняття “імовірнісність”, залучення 

і використання котрого грунтується: на не-детерміністських поглядах на закони 

життєдіяльності, перш за все, на засадах теорій щодо тотальної доцільності буття 
(Г. В. Ф. Гегель, І. Кант, Р. Якобсон); на принципах теорії імовірності Баєса 
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і законах індуктивної інференції (N. Chater, M. Oaksford, R. L. Winkler); на 

категорійному і понятійному апараті нечіткої логіки (V. Dimitrov, V. Korotkich, 

L. A. Zadeh); на принципі невизначеності (W. Heisenberg). 

В основу реферованої наукової праці покладена кантіанська концепція 

неможливості розуміння певного явища без опори на низку базових онтологічних 

категорій, основні серед котрих – це каузальність, процесуальність, предметність, 
час, простір. У пропонованому дослідженні зазначені онтологічні категорії 
здобувають особливу методологічну значущість, оскільки каузальність у мережі 
міжкатегоріальних зв`язків виявляє інгерентну приналежність до телеологічної 
парадигми, в якій мета розглядається як наслідок причинних зв’язків. Реалізацію 

категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі розглянуто у 

двох площинах: а) на рівні текстуально відображеної комунікативної взаємодії як 

наочне віддзеркалення регулятивної функції категорії телеологічності; б) у плані 
телеологічно зумовленої імовірнісної реалізації категорії телеологічності у перебігу 

дискурсії як сприйнятті, розумінні, осмисленні і означенні фактів дійсності 
адресатом-читачем. 

Методи дослідження. Вибір методів зумовлений метою, завданнями наукової 
праці та міждисциплінарністю об’єкта дослідження – англомовного публіцистичного 

дискурсу: загальнонаукові (спостереження за мовним матеріалом, аналіз та синтез, 
індукція і дедукція, зіставлення, абстрагування, узагальнення) та спеціальні 
(лінгвістичний аналіз, описовий метод, метод системно-структурного аналізу).  

Тим самим, основними методами аналізу обрано: дискурс-аналіз (для семіотико-

імовірнісного моделювання перебігу дискурсивної реалізації категорії 
телеологічності); семіотико-імовірнісний аналіз (для виявлення імовірнісних 

алгоритмів реалізації категорії телеологічності); методи нечіткої логіки, м’які і 
наближені обчислення (для виявлення закономірностей структурно-семантичної 
організації нечітких семіотичних множин як прихованих асинтаксичних 

телеологічних експонентів); контекстуальний аналіз (для виявлення впливу 

контекстуального оточення на динамізм змістових характеристик семіотичних 

одиниць в англомовному публіцистичному дискурсі); системний аналіз, підгрунтям 

якого є загальна теорія складних систем (для розгляду англомовного 

публіцистичного дискурсу крізь призму принципу невизначеності); метод 
декомпонування дискурсу як складної системи (для дослідження реалізації категорії 
телеологічності на декількох рівнях: на рівні мікроструктур (на рівні висловлень, 

фрагментів тексту), на рівні макроструктур у межах цілісного тексту (глобальний 

рівень, рівень семантичних макроструктур), на рівні формальних  суперструктур 

(рівень інтертекстуальної взаємодії); аналіз мовленнєвих актів (для аналізу 

комунікативно-функціональних характеристик дискурсивних конституентів у 

залежності від комунікативних настанов мовців); метод редукування семіотичного 
простору публіцистичного тексту до базових імен денотатів (сутностей) із 
залученням принципів феноменології (К. Бюлер, E. Гусерль, Ж. Дерріда, 

М. Хайдеггер, І. Н. Горєлов, А. І. Новіков) (для евристичної ідентифікації 
телеологічного підгрунтя смислу окремих висловлень і текстового концепту); метод 
систематичної інтроспекції для евристичного розгляду лінгвальних виявлень 

диспозиційної налаштованості мовної особистості за допомогою авторефлексивного 

спостереження (для гіпотетичного аналізу телеологічно детермінованих дискурсивних 
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семіотичних процесів, які виходять за межі тексту внаслідок метасеміотичного 

впливу дійсності) (Дж. Локк, Б. М. Величковський, Л. Д. Петряков).  

В основу концепції цього дослідження покладено гіпотезу, згідно з котрою 

англомовний публіцистичний дискурс може бути представлений як складна 
адаптивна система телеологічно узгоджених різнорівневих знакових структур, 

підпорядкованих меті, втіленій у дискурсії як доцільній діяльності. Відповідно, 

у дискурсивній парадигмі у термінах телеологічної лінгвосеміотики 

публіцистичний текст постає макротелеологічним експонентом, котрий здобуває 

знакову сутність і зазнає подальшого осмислення адресатом-читачем. Актуалізація 

феноменологічного потенціалу англомовного публіцистичного тексту як цілісної 
єдності змістових характеристик мовних репрезентантів фактів реальності 
здійснюється у вигляді їхнього евристичного осмислення і означення у взаємодії 
телеологічних домінант адресата і адресанта. До сукупності мовних 
репрезентантів як елементів текстового феноменологічного (квазіперцептивного) 

поля і засобів реалізації категорії телеологічності належать: а) мовні одиниці 
з інгерентною семою телеологічності; б) власне телеологічні експоненти у функції 
телеологічного пояснення ціннісно-цільового підгрунтя постульованого текстового 

концепту або окремого висловлення; в) лексика, ситуативно співвідносна 

з понятійним полем цілепокладання; г) сукупність мовних репрезентантів фактів 

дійсності, котрі у публіцистичному тексті як цілісному утворенні відображають 

онтологічні категорії реальності.  
Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють положення, що 

винесені на захист: 

1. Англомовний публіцистичний дискурс як знакова сутність має специфічні 
онтологічні характеристики, які зумовлюють необхідність його розгляду 

у телеологічній парадигмі: принципово відмітною рисою публіцистичного 

дискурсу (на відміну від художнього як уявної реальності) є те, що він відображає 

суспільно значущі процеси реальної дійсності і, відтак, уможливлює залучення до 

його аналізу телеологічні критерії життєвої значущості для мовця. 

2. Розгортання семіотичних процесів в англомовному публіцистичному дискурсі 
як складній адаптивній системі підкоряється регулятивному впливу категорії 
телеологічності. Реалізація категорії телеологічності здійснюється у вигляді 
каузальної і телеологічної атрибуції смислу мовним репрезентантам фактів дійсності.  

3. Дискурсивна категорія телеологічності є каталізатором феноменологічного 

конституювання текстуально відображеної реальності і евристичного осмислення 

сукупності мовних репрезентантів фактів дійсності як складників феноменологічного 

поля англомовного публіцистичного тексту; вона виступає ціннісно-цільовим 

критерієм аналізу “образа образу” або “інтерпретації інтерпретації реальності” 

у пошуках причини і мети висловлення або постульованого адресантом-автором 

текстового концепту у зіставленні з ідеальним образом дійсності. 
4. Дискурсивний семіозис – як механізм реалізації категорії телеологічності 

в англомовному публіцистичному дискурсі і як евристичний процес виявляється 

в означенні мовних репрезентантів фактів дійсності у системі внутрішньотекстових 

семіотичних зв’язків (репродуктивний рівень осмислення тексту) і встановленні 
ціннісно-цільових метасеміотичних зв’язків з позатекстовими концептуальними 

структурами (евристичний продуктивний рівень осмислення публіцистичного тексту). 
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5. Визначальним телеологічним чинником дискурсивного семіозису, що 

втілює феноменологічне поняття “інтенціональність” і зумовлює виокремлення 

певного мовного репрезентанта факта дійсності як телеологічно релевантного, 

є телеологічна домінанта – ментальна структура у вигляді суб’єктивованого 

ідеального образу дійсності, узгодженого з дискурсивним феноменологічним полем 

і системою морально-етичних норм.  

6. До мовних елементів, що слугують аргументативними засобами реалізації 
категорії телеологічності й засобами обгрунтування ціннісно-цільової валідності 
текстового концепту або авторського смислу висловлення, належать: а) мовні одиниці 
номінативного поля телеологічності, безпосередньо співвідносні з понятійним полем 

цілепокладання; б) телеологічні експоненти як еталонні логічно сформовані 
і синтаксично завершені пояснення морально-етичного і ціннісно-цільового підгрунтя 

висловлення, фрагменту тексту, чи тексту загалом; в) мовні репрезентанти фактів 

дійсності у тексті як цілісному утворенні і евристично агреговані внаслідок 

феноменологічного структурування у нечіткі семіотичні множини у функції 
прихованого нелінійного (асинтаксичного) телеологічного експонента.  

7. Сукупність мовних репрезентантів фактів дійсності в англомовному 

публіцистичному тексті формує феноменологічне (квазіперцептивне) поле тексту, 
котре у парадигмі телеологічної лінгвосеміотики і у термінах нечіткої логіки визначено 

як універсальну або повну множину семіотичних одиниць. Нечітка семіотична 
множина мовних репрезентанти фактів дійсності в англомовному публіцистичному 

дискурсі як елементарна телеологічно й концептуально організована асинтаксична 
семіотична єдність являє собою відкриту динамічну структуру, що виконує функції 
прихованого асинтаксичного телеологічного експонента. 

8. У термінах телеологічної лінгвосеміотики англомовний публіцистичний 

текст постає макротелеологічним експонентом, де постульована концепт-ідея 

виконує функції експланандума (пояснюваного елемента), а текст як універсальна 

множина семіотичних одиниць виступає у функції експлананса (мовної 
репрезентації пояснювального чинника); елементарні експліцитні і приховані 
телеологічні експоненти як складники макротелеологічного експонента 

у сукупності виконують аргументативну функцію щодо ціннісно-цільової 
валідності текстового концепту або окремого висловлення. 

Теоретичне значення реферованої дисертації полягає: 

− у започаткуванні новітньої мовознавчої галузі – телеологічної 
лінгвосеміотики; 

− у розробці і впровадженні семіотико-імовірнісної концепції реалізації 
категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі; 

− у розгляді телеологічних аспектів дискурсивного семіозису як втіленні 
евристичного феномену смислоутворення; 

− у визначенні телеологічності як дискурсивної категорії і регулятивного 

чинника семіотичних процесів в англомовному публіцистичному дискурсі;  
− у виявленні телеологічно зумовлених алгоритмів імовірнісного і нелінійного 

ґатунку у перебігу реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі.  
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Розробка й використання в дослідженні понять телеологічної домінанти, 

телеологічної атрибуції, нечіткої семіотичної множини, телеологічної 

семіотичної агрегації, телеологічного експонента, макротелеологічного 

експонента, асинтаксичного телеологічного експонента, коефіцієнта 

концептуально-семіотичної телеологічності (ККСТ) та подальший розвиток 

поняття “семіотична монада” у вигляді нечіткої семіотичної множини є внеском 

у лінгвосеміотику і теорію дискурсу. Запропонована у цій науковій праці концепція 

феноменологічного конституювання текстуально відображеної дійсності, 

обґрунтування лінгвістичної релевантності понять феноменологічного потенціалу 

текста, текстового і дискурсивного феноменологічного поля є внеском у теорію 

дискурсу, лінгвістику тексту, інтерпретацію тексту. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 
використання матеріалів цього дослідження в навчальній і навчально-методичній 

роботі у сфері англістики: 

− у навчальній роботі (у нормативних курсах із загального мовознавства: 

“Семіотика” (підрозділ 5.7 “Семіотика імовірнісної реалізації категорії 
телеологічності у феноменологічному полі англомовного публіцистичного 

дискурсу”); “Лінгвістична прагматика” (підрозділ 2.2 “Телеологічний метод  
дослідження англомовного публіцистичного дискурсу: телеологія vs прагматика”); 

“Знакова природа мови” (підрозділ 1.5 “Дійсність як знак у телеологічній 

парадигмі”); “Стилістика англійської мови” (підрозділ 1.2 “Сучасні підходи 

до дослідження публіцистичного дискурсу”); “Стилістика декодування” 

(підрозділ 1.3 “Категорія телеологічності як смислоутворювальна сутність 

в англомовному публіцистичному дискурсі”, підрозділ 1.4 “Англомовний 

публіцистичний дискурс як телеологічно детермінована евристична семіотична 

діяльність”, підрозділ 5.6 “Телеологічна атрибуція в англомовному 

публіцистичному дискурсі”); 

− у розробці та впровадженні нових спецкурсів з телеологічної 
лінгвосеміотики (підрозділ 1.1 “Витоки, поняттєва база та лінгвістична 

релевантність телеології”, підрозділ 6.1 “Феноменологічне конституювання як 

евристичний спосіб формування асинтаксичних мовних структур”); лінгвістики 

тексту (підрозділ 5.1 “Текст як феноменологічне (квазіперцептивне) поле”); 

дискурсології (підрозділ 5.2 “Дискурсивне феноменологічне поле”, підрозділ 5.3 

“Телеологічна домінанта у феноменологічному полі дискурсу”, підрозділ 5.5 

“Диспозиційна природа реалізації категорії телеологічності у дискурсі”), 

інтерпретації тексту (підрозділ 1.6 “Феноменологічний потенціал англомовного 

публіцистичного тексту”); сучасних методів дослідження в лінгвістиці 
(підрозділ 2.3 “Евристичний методологічний арсенал розгляду категорії 
телеологічності”, підрозділ 2.4 “Методи дослідження телеологічності як 

дискурсивної категорії нелінійної природи”, підрозділ 6.5 “Нечіткі семіотичні 
множини як приховані асинтаксичні телеологічні експоненти”; 

− у навчально-методичній роботі (при укладанні підручників, навчальних та 

методичних посібників із лінгвосеміотики, дискурсології, когнітивної лінгвістики, 

лінгвістичної прагматики). 
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Апробацію теоретичних положень та результатів наукового дослідження 

здійснено на 34 наукових і науково-практичних конференціях, семінарах 

та круглих столах, у тому числі: 19  міжнародних, проведених в Україні: 

“Актуальні проблеми державного управління і місцевого самоврядування” 

(Запоріжжя, 2001, 2002); “Динаміка наукових досліджень” (Дніпропетровськ, 

Дніпродзержинськ, Харків, 2002); “Наука і освіта” (Дніпропетровськ, 

Дніпродзержинськ, 2003); “Наука і освіта ‘2004’” (Дніпропетровськ, 2004); “Мова 

і культура” (Київ, 2006, 2007, 2009, 2009); “Мови і світ: дослідження та 

викладання” (Кіровоград, 2008, 2010); “Міжкультурні комунікації: ноосферна 

парадигма в мові” (Алушта, 2008); “Потенційні шляхи розвитку науки” 

(Київ, 2019); “Іноземна філологія у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2008, 2009, 2011; 

2010, 2012; 2013; 2019); 13  всеукраїнських наукових конференціях: “Тиждень 

науки” (Запоріжжя, 2003); “Дні науки” (Запоріжжя, 2004, 2005, 2006); “Сучасна 

англістика: стереотипність та творчість” (Харків, 2006); “Іноземна філологія 

у ХХІ столітті” (Запоріжжя, 2008); “Каразінські читання: людина, мова, 

комунікація” (Харків, 2008); “Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- 

та прагмалінгвістика” (Харків, 2010); “Пріоритети германського та романського 

мовознавства” (Луцьк, 2008, 2009, 2011); “Язык и мир” (Ялта, 2009); “Мова 

та лінгвокультурна комунікація” (Бердянськ, 2010); 2 зарубіжних міжнародних 

конференціях: “В мире науки и искусства: вопросы филологии, 

искусствоведения и культурологии” (Новосибірськ, 2014); “В мире науки 

и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии” 

(Новосибірськ, 2014); 

Здобутки дисертаційного дослідження були також обговорені на щорічних 

звітних конференціях Запорізького національного університету та на засіданнях 

кафедри теорії та практики перекладу (2008-2019). Результати дослідження 

апробовано автором під час викладання навчальних дисциплін “Жанрові теорії 
перекладу” та “Актуальні проблеми перекладознавства” у Запорізькому 

національному університеті. 
Публікації. Основні теоретичні положення й результати дисертаційного 

дослідження відображено у 47 публікаціях автора, у тому числі: 3 одноосібних 

монографіях, 36 статтях, з яких 29 опубліковано у фахових виданнях України,  

7 – у закордонних академічних виданнях, 1 – тези спецкурсу, що додатково 

відображають наукові результати дисертації, а також у 7 тезах доповідей на 

наукових конференціях.  

Загальний обсяг наукових публікацій із проблематики дослідження складає 

61,4 др. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів 

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

списку джерел ілюстративного матеріалу та додатків. Обсяг основного тексту 

дисертації становить 388 сторінок. Загальний обсяг дисертації становить 

518 сторінок (у тому числі 5 таблиць, 12 рисунків, 4 схеми, 5 додатків). 

Бібліографія містить 1065 джерел, із них 899 позицій праці вітчизняних 

та зарубіжних авторів (329 – іноземними мовами), і 166 позицій – джерела 

ілюстративного матеріалу. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обгрунтована тема, висвітлена актуальність, мета, основні завдання, 

об’єкт і предмет дисертаційного дослідження, визначена його теоретична новизна 

і практична значущість, сформульовані основні положення, що винесені на захист, 

окреслено особистий внесок, апробацію результатів дослідження та їхнього 

висвітлення у публікаціях, обсяг і структуру дисертації. 
У першому розділі “Теоретичні засади дослідження публіцистичного 

дискурсу у парадигмі телеологічної лінгвосеміотики” наведено теоретичне 

підгрунтя дослідження категорії телеологічності і дискурсивного семіозису як 

механізму її реалізації в англомовному публіцистичному дискурсі. Висвітлено 

витоки та лінгвістичну релевантність телеології, окреслена поняттєва база 

телеології, сучасні підходи до дослідження публіцистичного дискурсу, 

схарактеризована евристична і аргументативна сутність реалізації категорії 
телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі. Обгрунтовано поняття 

“феноменологічний потенціал” англомовного публіцистичного тексту та висвітлено 

інтердисциплінарні взаємозв’язки телеології, прагматики, дискурсології, семіотики, 

когнітивної лінгвістики крізь призму завдань телеологічної лінгвосеміотики. 

У широкому сенсі предметом телеології як науки з надзвичайно широкою 

концептуальною базою, що охоплює поняттєвий апарат феноменології, гносеології, 
епістемології, теології, моралі, постає питання, чи має певна річ чи явище мету 

або діє задля досягнення мети, і, якщо так, то якою є ця мета (Аристотель, 

A. Woodfield). Телеологію розглядають як філософію смислу (В. М. Півоєв). 

На відміну від аксіоматичних детерміністських підходів класичної логіки, що 

базуються на жорстких логічних дедуктивних принципах та на каузальних 

відношеннях як підґрунті осмислення фактів реальності, логічною основою 

телеології, спрямованої на мету, є імовірнісні за природою індуктивні логічні 
принципи у руслі так званого постнекласичного раціоналізму, який охоплює 

постіндустріальну та постмодерну специфіку осягнення дійсності. Відповідно до 

постнекласичного типу раціональності розширюється поле осмислення 

публіцистичного тексту у плані неухильного узгодження з ціннісно-цільовими 

категоріями його змістових характеристик. 

Аналіз емпіричного матеріалу у межах реферованого дослідження надає 

підстави для висновків щодо регулятивної пріоритетності телеологічного начала в 

англомовному публіцистичному дискурсі. Телеологічна проблематика в наш час 

активно розробляється у різних видах гуманітарного знання. У сучасній науці досить 

чітку окресленість здобув так званий “цільовий підхід” (М. В. Калашникова). 

Зокрема, доведено право на існування: телеології культури (О. Л. Доброхотов), 

телеології журналістики (В. М. Хруль), телеології права (О. В. Капліна), телеології 
політики (К. О. Ващенко, В. О. Корнієнко, В. Yack). Окремі спроби обгрунтувати 

лінгвістичну релевантність телеології, зокрема розробки концепцій щодо 

телеологічності мови і літератури, здійснювались з часів Аристотеля до сьогодення 

(Аристотель, Р. Якобсон, О. О. Потебня, М. М. Бахтін, М. П. Кочерган, 

О. О. Селіванова, О. П. Скафтимов, V. N. Alexander, R. W. Leeman). Про 

лінгвістичну релевантність телеології свідчать наукові доробки у комунікативно-
функціональній парадигмі, доведеною є інгерентна телеологічність процесів мовної 
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репрезентації дійсності (Ф. С. Бацевич). Взагалі комунікацію, з огляду на її 
зумовленість метою, тлумачать як “об’єктно спрямовану інтенціонально-
телеологічну діяльність” [Е. Р. Атаян].  

Потреба у поглибленому розгляді мовних і мовленнєвих аспектів реалізації 
категорії телеологічності зумовлена тенденціями розвитку сучасної лінгвістики. 

У мовознавстві ХХІ століття акцент зміщується на пошук відповідей на запитання 

цілепокладального гатунку: ЧОМУ і ЗАДЛЯ ЧОГО з виокремленням ЧОМУ-

лінгвістики і ЗАДЛЯ ЧОГО-лінгвістики (О. Є. Кибрик, М. П. Кочерган), що 

відповідає антропоцентричному, поліпарадигмальному та полідисциплінарному 

характеру сучасних лінгвістичних студій (С. П. Денисова). Телеологічність визнано 

однією з основних рис творчого процесу і, зокрема, дискурсу (Р. Якобсон, 

О. П. Скафтимов, О. О. Селіванова, J. D. Johansen). В. В. Виноградов взагалі говорив 

про телеологічний характер мови. 

Визнаною є лінгвістична релевантність використання базового понятійного 

апарату телеології, зокрема, так званих “телеологічних пояснень” та 

“телеологічних дескрипцій” (F. A. Ayala, A. Woodfield). Залучення зазначеної 
термінології до аналізу дискурсивних процесів відповідає також принципу 

експланаторності як такому, що відображає потребу не лише в описі лінгвального 

явища, а й в його поясненні, як одному з провідних у сучасному мовознавстві 
(Є. І. Голованова).  

Дискурс і дійсність розглянуто як такі, що є семіотично опосередкованими 
механізмами референції. Реальність виявляє себе у вигляді сукупності фактів, котрі 
здобувають мовну репрезентацію у публіцистичному тексті. Поняття “факт” 

використано у релевантному для дослідження дискурсивної реалізації категорії 
телеологічності значенні відповідно до положень постнекласичної науки як 

“одиниця дійсності” [R. Putnam], котра здобуває осмислення й означення.  

У реферованому дослідженні запропоновано поняття “феноменологічний 
потенціал” тексту як одне із ключових при дослідженні категорії телеологічності 
англомовного публіцистичного дискурсу (див. рис. 1). Воно грунтується: а) на 

концепції про нетотожність висловленого і сприйнятого (О. О. Потебня), оскільки 

естетичне сприйняття є радше продуктивним, ніж репродуктивним; б) на концепції 
семантичної потенційності тексту у рецептивній естетиці та герменевтиці (Г. Р. Яусс). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Феноменологічний потенціал англомовного публіцистичного тексту 
як смисловий континуум 

 

У межах парадигми телеологічної лінгвосеміотики Телос як дискурсивна 
категорія в англомовному публіцистичному дискурсі реалізується і виявляє свою 
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смислоутворювальну функцію у процесі актуалізації цілепокладального начала 

окремих висловлень і текстового концепту загалом. Смислоутворювальна сутність 

категорії телеологічності у дискурсі зумовлена тим, що телеологічність виходить за 

межі суто авторського задуму на основі своєї онтологічної узгодженості з сукупністю 

так званих “додискурсивних” (термін Н. К. Кравченко) або, у термінології 
І. Н. Горєлова і Ю. Крістєвої, “довербальних” ціннісно-цільових постулатів, крізь 

призму яких текстуально відображена дійсність здобуває осмислення й означення. 

Категорія телеологічності є визначальною в евристичному формуванні семіотичних 

процесів у дискурсі. Смислоутворювальна функція категорії телеологічності 
у публіцистичному дискурсі нами розглянута як вияв і результат семіозису – 

“процесу, в котрому щось функціонує як знак” (Ч. Морріс) або як діяльність у вигляді 
означування (сигніфікації) фактів дісності (М. Міготті). 

У реферованій дисертації використано поняття “публіцистичний текст” (лат. 
publicus: суспільний; англ. publicist: журналіст, котрий пише про політику і суспільні 
справи [Webster's New World Dictionary]). Публіцистичний текст кваліфікуємо як 

такий, що потребує розгляду у царині телеологічної наукової проблематики, 

оскільки для нього характерним є аргументований виклад ціннісно-цільового 
(телеологічного) підгрунтя висвітлених у тексті фактів реальності. Визначенню 

особливостей семантики, прагматики, семіотики, архітектоники публіцистичного 

дискурсу з точки зору його утворення і сприйняття приділяли увагу вітчизняні та 

зарубіжні лінгвісти (Е.В. Будаєв, А. П. Чудінов, В. З. Дем`янков, О. А. Романов, 

К. С. Серажим, О. І. Шейгал; Dijk T. A. van, N. Fairclough, J. R. Searle, J. Wilson). 

Зокрема, публіцистичний текст розглядали з точки зору: його жанрової 
специфіки (Н. В. Кондратенко, К. С. Серажим); структури та методології аналізу 

(К. С. Серажим, Dijk T. A. van); прагматичних особливостей (J. Wilson); лексико-

семантичних властивостей (Т. В. Чернишова); семіотичних характеристик 

(В. З. Дем`янков, О. І. Шейгал). Однак до цього часу пріоритетною була 

егоцентрична специфіка публіцистичного дискурсу. Морально-етичний аспект 

комунікації, у центрі якого була б її ціннісно-цільова налаштованість, виступала як 

супровідна або периферійна. Рефероване дослідження є однією з наукових праць, 

що втілює так званий “онтологічний поворот” (Л. В. Карасєв, О. Ю. Павлова) до 

базових універсальних вищих цінностей. 

У другому розділі “Методологія та методи телеологічної лінгвосеміотики” 

висвітлено евристичний методологічний арсенал аналізу чинників, способів і 
засобів реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі. У реферованому дослідженні дискурсивна реалізація категорії 
телеологічності розглядається як імовірнісний процес, що грунтується на законах 

продуктивного мислення (Дж. Брунер, М. Вертгеймер). Як методологічну основу 

залучено семіотико-імовірнісні принципи моделювання евристичної діяльності і, 
зокрема, феноменологічне конституювання. Підгрунтям поняття “феноменологічне 
конституювання” (лат. constituere – складання, встановлення складників, змісту 

чогось) слугує концепція стосовно реальності як невіддільної єдності 
субстанціональності і каузальності (Е. Гусерль). Феноменологічне конституювання 

використано у цьому дослідженні для імовірнісного виявлення векторів реалізації 
категорії телеологічності, котрі об`єктивуються у дискурсії у вигляді евристично 

сформованих монадоподібних знакових єдностей. У цьому контексті особливу 
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значущість здобуває теза стосовно того, що конституювання дійсності полягає 

у “наділенні смислом” (“sense-bestowal” [E. Stroker]).  

Методологічний інструментарій телеологічної лінгвосеміотики ґрунтується на 

телеології як загальнометодологічному принципі. Згідно з телеологічним 
принципом, відповідно до котрого мова розглядається крізь призму цілей, яким 

вона слугує (Р. Якобсон), у реферованому дослідженні застосовано телеологічний 
метод як провідний інструмент аналізу, що передбачає використання 

телеологічного пояснення як базового мовного засобу реалізації категорії 
телеологічності. До дослідження ціннісно-цільових аспектів дискурсивного 

смислоутворення застосована імовірнісна методологія, здатна до узагальненого 

зведення нелінійних семантичних процесів у цілісний і динамічний конструкт. 

Вона ґрунтується на застосуванні індуктивно добутих нечітких баз даних. Для 

виявлення телеологічного підґрунтя актуалізації текстового концепту поміж інших 

методологічних принципів залучено імовірнісну методологію нечіткої логіки і так 

звані “м’які обчислення”. Зокрема, використана методологія Баєсової імовірності 
(Bayesian probability) для виявлення ступеню достовірності або, з іншого боку, 
невизначеності висунутої гіпотези щодо ціннісно-цільових характеристик 

постульованого текстового концепту за принципом відповідності (relevance) на 

основі інференцій. Методологія Баєса дозволяє визначити імовірний стан істиності 
чи хибності гіпотези за градуйованою шкалою у проміжку між 0 та 1.  

У цьому дослідженні використані методи нечіткої логіки, застосовні у лінгвістці, 
а саме, градуювання (degrees) істинності, замість абсолютної диференціації істинності 
і хибності. Ми виходимо з того, що нечітка логіка, зокрема, теорія нечітких множин, 

яка є прикладом інтегративного застосування кількісних і некількісних (якісних) 

методів, залучає до дослідження складних систем нечітко визначені концепти – 

лінгвістичні модифікатори (“more”, “less”, “about”), що базуються на процедурах 

градуювання (F. Merrell, V. Dimitrov, V. Korotkich, B. Hodge). 

Поняття “градуювання” є лінгвістично релевантним (Е. Сепір). Для цього 

дослідження воно є одним із ключових і застосовним для якісного аналізу перебігу 

реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі. 
Характерно, що численні терміни теорії нечітких (розмитих) множин мають 

яскраво виражену лінгвальну співвіднесеність, наприклад: “лінгвістичний 

модифікатор”, “лінгвістичний терм”, “лінгвістична змінна”. 

Використовуючи імовірнісну методологію, ми виходимо з тих міркувань, що 

дискурсивна категорія телеологічності як предмет пропонованого дослідження 

безпосередньо потрапляє до сфер и інтересів імовірнісної логіки, котра, як форма 

індуктивної логіки, переймається дослідженням причинних зв’язків (М. І. Кондаков). 

Застосована у цьому дослідженні методологія кваліфікована як семіотико-
імовірнісна, котра, виходячи з індуктивної імовірнісної природи осмислення й 

означення мовних репрезентантів фактів реальності як знакових сутностей, 

передбачає постановку гіпотези і її верифікацію.  

У пропонованому дослідженні сукупності мовних репрезентантів фактів 

дійсності в англомовному публіцистичному тексті розглянуто як телеологічно і 
концептуально організовані множини семіотичних елементів. Релевантність 

залучення імовірнісного категоріально-понятійного інструментарію логіки нечітких 
множин до дослідження дискурсивної реалізації категорії телеологічності зумовлена 
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загальною тенденцією сучасної постнекласичної науки до переходу від вивчення чітко 

структурованих систем до дифузних, слабкоструктурованих знакових комплексів. 

У третьому розділі “Лінгвальні засоби реалізації категорії телеологічності в 

англомовному публіцистичному дискурсі” розглянута лінгвальна специфіка 

вираження телеологічності. Категорія телеологічності здобуває лінгвальне вираження 

в англомовному публіцистичному тексті засобами телеологічних експонентів – 

прямих і опосередкованих мовних репрезентантів прототипних ціннісно-цільових 

ознак, які мають явну або приховану сему цілепокладання (див. рис. 2). 

Відповідно до мовних рівнів та “рівнів аналізу” [В. М. Солнцев] виокремлюємо: 

лексичний телеологічний експонент у вигляді слова або усталеного словосполучення; 

синтаксичний канонічний телеологічний експонент як мовний репрезентант 

цілеспрямованої діяльності у формі нормативного телеологічного пояснення; 

дескриптивний телеологічний експонент (телеологічна дескрипція) у вигляді 
розгорнутого опису ціннісно-цільового підгрунтя певного висловлення або 

комунікативно релевантної події (може охоплювати декілька речень чи завершену 

надфразову єдність); текстовий макротелеологічний експонент, що складається з 
сукупності лексичних телеологічних експонентів, канонічних телеологічних 

пояснень, надфразових авторських відступів, коментарів або імпліцитного вияву у 

вигляді ситуативно релевантних дескрипцій фактів реальності; дискурсивний 
телеологічний експонент визначаємо як імплікований результат евристичних 

логічних процесів індукції, дедукції, інференції у перебігу реалізації категорії 
телеологічності на основі референційних зв’язків з реальною дійсністю і відповідно 

до телеологічної домінанти мовця; він складається з монадоподібних телеологічно 

зумовлених семіотичних єдностей – нечітких семіотичних множин у функції 
прихованих асинтаксичних телеологічних експонентів. 

 
 

Рис. 2 Способи лінгвальної об`єктивації телеологічності в англомовному 
публіцистичному тексті 

 

За своїм складом виокремлено: а) прості – морфологічні (дієслівні афікси як 

морфологічні маркери доцільної діяльності: en-; over-; dis-; -fy; -ize) і лексичні 
телеологічні експоненти (purpose, end, aim, objective, want, desire, intention); 

б) комплексні телеологічні експоненти: синтаксичні й асинтаксичні (нечіткі 
семіотичні множини).   

Комплексні синтаксичні телеологічні експоненти здобувають лінгвальне 

втілення у вигляді: а) усталених телеологічних словосполучень (in order to, so as to, 
so that, in order that, for the sake of, for the purpose of); б) телеологічних пояснень 
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як прямих мовних репрезентантів телеологічності з наявними експланансом 

і експланандумом: America's Founders structured our military so that it would protect the 
peoples' rights [USA Today, November 24

th
 2019]; NSA blows its own top secret program in 

order to propagandize it [The Intercept, March 31
st
, 2014]; в) телеологічних дескрипцій як 

опосередкованих мовних репрезентантів телеологічності у складі текстового 

феноменологічного поля: (The ranch house) is not that sumptuous but it’s all that’s 
necessary: warm, cosy, and inviting [The Financial Times, August 23

rd
 2008]; Beijing looks 

to curb an overwhelming reliance on coal [The New York Times, April 11
th
 2014]; Hard 

decisions await regarding overhauling labor market policies [US News and World Report, 

April 12
th
 2014]. Комплексні асинтаксичні телеологічні експоненти здобувають вигляд 

агрегованих у нечіткі семіотичні множини мовних репрезентантів фактів дійсності 
як прихованих телеологічних пояснень (див. Розділ 6).

 

Аналіз фактичного матеріалу показав, що до ядра лексичного поля 

телеологічності належать як окремі лексичні одиниці, так і усталені 
словосполучення: purpose, pledge, promise, goal, objective, intention, design, try, 
attempt, in order to, in order that,  to, for, for the purpose of, so as, so that, for the sake 
of.  Зокрема, це синонімічні ряди, що охоплюють прямі найменування лексичного 

поля цілепокладання (intention, intent, ambition, aspiration, design, end, goal, object, 
objective, target, ulterior, motive, telos).  

Периферію формують:  

а) описові структури (where one's headed, whole idea, big idea);  
б) непрямі номінації (plan, view, will, wish, advantage, avail, benefit, duty, effect, 

gain, good, mark, outcome, profit, result, return, utility, meaning, animus, calculation, 
desire, determination, direction, dream, drift, expectation, function, hope, idea, 
intendment, mission, point, predetermination, principle, project, proposal, proposition, 
prospect, reason, resolve, scheme);   

в) фразеологічні одиниці, паремії (why and wherefore, on the anvil, on the tapis, 
in the breast of, in prospect, at stake, in view, aim at the moon, to serve the purpose); 

г) оказіоналізми: whatfor, whyfor; 
д) метафоричні висловлення: mecca, holy grail, destination; 
е) індивідуально-авторські, ідіостильові, ситуативні політичні номінації: stability, 

security, confidence, no-deal (політичні штампи консервативної і лейбористської партії 
Великої Британії доби Г. Брауна, Д. Кемерона, Т. Мей, Б. Джонсона); 

є) лексичні одиниці позасистемних індивідуалізованих асоціативних полів: 

chloride chicken, big girl’s blouse (образливі епітети, використані прем’єром Великої 
Британії Б. Джонсоном, стосовно особистості лідера опозиції Дж. Корбіна). 

Індивідуально-авторським номінаціям й асоціативним полям властива 

суб’єктивованість і детермінованість диспозиційними особливостями авторського 

світосприйняття. Вони, зазвичай, не представлені у лексикографічно зафіксованих 

лексико-семантичних групах і, відтак, виявляються лише на конкретному 

текстуальному матеріалі.  
В англомовному публіцистичному тексті категорія телеологічності здобуває 

експлікацію також засобами таких лексичних одиниць, що позначають бажання, 

прагнення, спонукання, вірування, переконання, наприклад: want, desire, belief. 
Лексична одиниця want і її синонімічні відповідники як інтенціональний маркер 

позначає щось принадне, гарне, привабливе, придатне – як те, що сприяє 
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досягненню мети: The writers of the law wanted to expand Medicaid [US News and 

World Report, April 10
th
 2014]; And then there were the children, their faces tense with 

the desire to go forward to the future [The Guardian, June 16
th
 2003]; Royce says she 

wants to see more international students studying at more U.S. institutions, an opinion 
others share [US News and World Report, November 18

th
 2019]. 

Лексична одиниця believe відображає ставлення, що грунтується на 

раціональному складникові свідомості. Зокрема, евалюативне вірування 

(“evaluative belief” [A. Woodfield]) передбачає зіставлення явища або факту з 
усталеними уявленнями про “БЛАГО”: More than four out of 10 Tory voters believe 
Johnson “is not serious enough to be trusted with big national decisions” [The Guardian, 

April 24
th
 2014]; Mr Brown believes he has protected (with his budget) the poorest from 

the rising tax burden [The Guardian, March 6
th

 2003]; For the most part, though, the 
start of a formal impeachment inquiry seemed to merely ratify what Trump-lovers and 
Trump-haters have believed all along [Los Angeles Times, September 24

th
 2019].  

Мовна об’єктивація категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному тексті також передбачає використання власне “телеологічної 
лексики”, як стандартного атрибута канонічних телеологічних пояснень 

(A. Woodfield), що співвідносить висловлення з поставленою метою: in order to, to, 
so as to, so that, in order that, for the sake of, for the purpose of.  

Зазвичай це усталені телеологічні словосполучення, котрі як експоненти 

телеологічності є широко представленими в англомовному публіцистичному 

тексті: NFL pushing new helmets for the sake of player safety [USA Today, December 

8
th

 2019]; Trump withheld military aid to Ukraine in order to pressure its government to 
open an investigation into the family of Democratic rival and former Vice President Joe 
Biden [USA Today, November 22

nd
 2019]. 

Окрім наведених вище стійких телеологічних словосполучень, які є 

характерним атрибутом канонічної структури телеологічних експонентів, 

функціональну телеологічність виявляють також лексичні одиниці та вільні 
словосполучення, що реалізують категорію телеологічності. Вони мають високу 

рекурентність і здобувають різноманітну мовну репрезентацію:  

а) у вигляді власне телеологічної лексики, що позначає поняття “ядро” 

смислового поля цілепокладання: Foreign governments would wonder about the 
Lesser Britain's identity and purpose [The Observer, August 10

th
 2013]; To meet the  

2-degree target the world may have to deploy new technologies [The Boston Globe, April 

13
th
 2014]; They acknowledged the political difficulty in the changes needed to reach that 

goal [US News and World Report, April 12
th
 2014]; Blocking military aid while 

repeatedly asking for an investigation into the Bidens makes Mr Trump's objective crystal 
clear [BBC, September 24

 th
 2019]); 

б) у вигляді лексичних одиниць, що належать до периферії смислового поля 

цілепокладання і актуалізують цілеспрямованість і телеологічність з опорою на 

контекст: Theresa May (is) suggesting an annual cap of 75,000 entrants [The 

Independent, January 12
th
 2014]; (There is) public support for a change in the UK's 

relationship with the EU [The Observer, January 12
th
 2014]; MPs …recommended that a 

national veto be introduced [Daily Mail, January 12
th
 2014]; The Democratic 

investigation was a continued attempt to delegitimize a president [Los Angeles Times, 

September 24
th
 2019];  
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в) у вигляді конструкцій, що мають у своєму складі лексику волевиявлення 
і передбачають наявність прагнення до досягнення мети: He had spoken positively … 
about changing the rules [The Independent, January 12

th
 2014]; Mr Schulz also objected the 

UK pressing for reform [Daily Mail, January 12
th
 2014]; Determination within the EU (is) 

to respond robustly to the UK's demands for a new deal on immigration [The Observer, 
January 12

th
 2014]; My intent was to raise these concerns because they had significant 

national security implications for our country [USA Today, November 19
th
 2019];  

г) у вигляді лексичних одиниць і словосполучень, що опосередковано 
співвідносяться телеологічністю на основі індуктивних інференцій: A current vice-
president, tore into Cameron for failing to counter a “myth” [The Observer, January 12

th
 

2014]; There has been no secret that the Pentagon prefers to remain in Syria with a light-
footprint U.S. military presence in order to prevent the reemergence of ISIS [USA Today, 
November 19

th
 2019]; 

д) у вигляді ізотопії як рекуренції сем цілепокладання і рекурентного ланцюжка 
однотипних лексичних одиниць: Martin Schulz… took UK demands for reform of the EU 
"very seriously";  He would like to see … plans for EU reform; I would rather see the UK 
making its case for reform [The Observer, January 12

th
 2014]; Because in 2008… we 

learned quickly that booms go bust; Shelter has launched a campaign imploring the 
government to build more new, affordable homes, because the current situation, it says, is 
unsustainable; private landlords are turning down tenants on benefits, simply because they 
won't be able to afford the rent [The Observer, August 11

th
 2013]; 

е) у вигляді нечітких семіотичних множин (див. Розділ 6), що грунтуються на 
схематичних (нелінійних) законах мислення і які виявляють таку організацію 
об’єктів і фактів реальної дійсності, котра віддзеркалює специфіку причинно-
наслідкових стосунків між ними відповідно до принципів так званої “об’єктної” або 
“об’єктивної” телеології (objective teleology) (S. A. Tyler, A. Woodfield). 

є) у вигляді синтаксичних конструкцій, що виявляють модальність у 
співвіднесеності з майбутнім: The people of Gibraltar, he said, would not allow 
complaints from Spain to dampen their spirits [The Daily Telegraph, June 12

th
 2012]; 

Rules on freedom of movement were completely non-negotiable, and (he) made clear that 
attempts to change them would be blocked [The Observer, January 12

th
 2014]; I would 

encourage students to do a broad and thorough search if they're looking at the United 
States [US News and World Report, November 18

th
 2019]; 

ж) у вигляді модальних дієслів як лексико-граматичних засобів об’єктивації 
доцільної дії: Labour should deplore his faults but revere his mastery of crisis 
[The Daily Telegraph, June 11

th
 2012]; The BBC lost its way on pay but we must put that 

right [Mirror, August 24
th
 2013]; Schiff also counseled the witnesses that they need not 

take the premise of any question whether offered by the majority or minority, as fact 
[US News and World Report, November 11

th
 2019]; 

з) у вигляді конструкцій, що відображають потребу у зміні існуючого стану 
справ та мають у своєму складі сему заперечення як вияв негативного зворотнього 
зв’язку: The UK was doing much worse than most other EU countries; if the 
Government had pursued better policies… then growth would have been better and 
living standards higher [The Independent, August 11

th
 2013]; Europe on brink of 

another financial crisis; Austerity has made things worse, not better [The Independent, 
April 1

st
 2012]; The first public hearing underscored a dysfunction in Congress – they 

can’t even agree to disagree [US News and World Report, November 11
th

 2019]. 
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Зазвичай синтаксичні телеологічні експоненти мають чітко виражену 

і стандартизовану лінгвістичну специфіку і експлікуються у підрядних реченнях (так 

званих “because” clauses”). Мовний репрезентант факту дійсності, котрий здобуває 

телеологічне пояснення, позначаємо уже усталеним терміном “експланандум” 

(explanandum), а мовний репрезентант пояснювального чинника – терміном 

“експлананс” (explanans) (терміни запропоновані К. Хемпелом і П. Опенгеймом). 

Наприклад: George Osborne plans to strengthen criminal law… Chancellor wants to 

make it easier to impose fines and jail terms on tax avoiders exploiting offshore havens 
[The Guardian, April 12

th
 2014]. У наведених висловленнях предикативна конструкція 

“(he) plans to strengthen criminal law” постає телеологічно пояснюваним явищем 

(експланандумом), висловлення “to make it easier to impose fines and jail terms on tax 
avoiders” виконує функцію пояснювального телеологічного чинника (експлананса).   

Той факт, що пояснюване явище (експланандум) розглядається як таке, що 

призводить до “БЛАГА” як ідеального образу дійсності, у свою чергу постулюється 

як причина його здійснення, наприклад: Blair was justifying wars in the Middle East 
on the grounds that they would launch a democratic revolution and sweep away Arab 
despots [The Guardian, April 24

th
 2014], де мовний репрезентант “justifying wars” є 

експланандумом, а підрядне речення причини “on the grounds that they would launch 
a democratic revolution and sweep away Arab despots” виступає у функції 
експлананса.  

В англомовному публіцистичному тексті виявлено: 

а) синтаксичні телеологічні експоненти, в яких мета зображається як природна 

функція: We also have a rainwater recycling system to water the garden [The Financial 

Times, August 23
rd

 2008]; After all, what is a constituency containing tens of thousands 
of people for, other than being a handy device to fulfil the ambitions of wannabe prime 
ministers? [The Guardian, April 24

th
 2014];  

б) синтаксичні телеологічні експоненти, в яких мета зображається як результат 

зовнішнього впливу: Britain… is poised to recover once the uncertainty… is dispelled 

[The Guardian, March 6
th

 2003]; The British taxpayer was even forced to write a 
compensation cheque to the German-owned company [The Guardian, March 6

th
 2003]; 

“I want to make sure that this is not an attempt to out the whistleblower,” Schiff said 
[USA Today, November 19

th
 2019].  

Аналіз фактичного матеріалу дозволив виокремити синтаксичні телеологічні 
експоненти, котрі виявляють двоступеневу телеологічність, вказуючи на потребу 

досягнення декількох цілей. При цьому реалізація однієї цілі зумовлює можливість 

досягнення іншої: The chancellor will take another swipe at Brussels today, when he 
releases a consultation paper on regional policy calling for member states to have more 
control over financial aid to depressed areas [The Guardian, March 6

th
 2003]; Ebdon 

revealed that Offa's latest strategy paper, to be submitted to ministers shortly, will be to 
target the parents of disadvantaged children to encourage them to believe that a 
university education is relevant to their offspring [The Independent, August 10

th
 2013]. 

До мовних засобів імпліцитної реалізації категорії телеологічності належать 

лексичні одиниці і словосполучення, що мають неявні телеологічні конотації та 

виявляють потенційну здатність актуалізовувати ціннісно-цільові зв’язки між 

текстуально відображеними фактами реальності. 
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Мовні репрезентанти фактів дійсності з неявною інгерентною семою 

цілепокладання належать до царини так званої “прихованої телеології” (covert 
teleology) з прихованими телеологічними припущеннями, в яких наявним є 

імплікований або потенційний зв’язок між двома речами, котрий позначає той 

факт, що “одна річ існує заради іншої” (A. Woodfield). 

Аналіз емпіричного матеріалу надає підстави для виокремлення дієслівних 

прихованих телеологічних експонентів з інгерентною семою цілепокладання: 

He is seeking offers over $ 160,000 [The Financial Times, August 23
rd

 2008]; Mike 
Jempson …was approached by the BBC for help in providing participants [The 

Guardian, May 31
st
 2003]; The Federal Reserve and the Bank of England were moving 

cautiously to reduce stimulus efforts [US News and World Report, April 12
th
 2014]; The 

G-20 officials said the IMF should explore other options [US News and World Report, 

April 12
th
 2014]; The inspector general's review centered on the FBI's surveillance [USA 

Today, November 22
nd

 2019]. 

Зокрема, до групи лексичних одиниць з неявною семою телеологічності 
належать дієслова з афективним складником семантичної структури як hope, 
persuade, worry, fear, threaten, convince, argue:  

European officials have been …worried about possible economic retaliation by 
Russia [US News and World Report, April 12

th
 2014]; Clear Channel threatened to pull 

its artists from its stations [The Guardian, June 16
th
 2003]; Blair seems to prefer that 

Assad remain in power for a period of time [The Guardian, April 24
th

 2014]; I was very 

keen to make Foots Cray as ecologically high-spec as I could [The Financial Times, 

August 23
rd

 2008]; Williams said she would be "very happy" to discuss the matter further 
in a classified setting [USA Today, November 19

th
 2019]. 

Імпліковану телеологічність також виявляють дієслова перформативного 

типу: In the G-20's statement, officials pledged to keep working on economic reforms 
[US News and World Report, April 12

th
 2014]; …They have declared war on Islamism 

[The Guardian, April 24
th
 2014]; Norway promises to be a “driving force” for a new 

international treaty [The Econоmist, January 24
th

 2009]. До складників прихованих 

телеологічних експонентів ми відносимо також віддієслівні іменники: At the heart 
of Blair's argument is a single formula that he uses to explain the politics not only of the 
Middle East [The Guardian, April 24

th
 2014]. There was no conspiracy to unseat 

Mr. Trump or defeat him [USA Today, November 22
nd

 2019]. 

Телеологічні дескрипції у пропонованому дослідженні кваліфіковано як підтип 

прихованих телеологічних експонентів. Вони являють собою описові лексико-
синтаксичні конструкції-парафрази, котрі здатні виконувати функцію мовної 
об’єктивації телеологічності: The rapacious demands of Wall Street for ever higher profits 
had sapped the life from the radio [The Guardian, June 16

th
 2003]; I consider it essential 

everything possible be done to oppose the proposed sale [The Guardian, March 6
th
 2003]; 

The president personally sought to harness the power of the United States government 
to further a politically motivated investigation [The New York Times, September 25

th
 2019]. 

Телеологічні експоненти можуть набувати характеристик телеологічних 
дескрипцій засобами негативних лексичних конструкцій, що позначають 
перешкоди на шляху до досягнення поставленої мети. Зазначені мовні 
репрезентанти є мовними засобами вираження потенційного або актуального 
негативного зворотнього зв’язку у вигляді реакції реципієнта на цілеспрямовану 
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(телеологічну) комунікативну поведінку: The problem… was the lack of corroborative 
evidence to back up the claims [The Guardian, May 31 2003]; It is totally unacceptable  
for people not to pay tax that is due in the UK [The Guardian, April 12

th
 2014]. 

Імпліцитна актуалізація телеологічності засобами телеологічних дескрипцій 
може мати метафоричну природу і здійснюватися засобами антропоморфної 
метафоризації: The report called for stronger action to protect working parents 
[The Guardian, June 18

th
 2003]; London and Washington distorted and exaggerated the 

intelligence assessment [The Guardian, May 31
st
 2003]; China wants to wean itself from 

its dependence on energy imports [The New York Times, April 11
th
 2014]. 

Четвертий розділ “Телеологічність у системі базових онтологічних 
категорій в англомовному публіцистичному дискурсі” присвячено аналізу 
реалізації категорії телеологічності у мережі базових онтологічних категорій. Весь 
комплекс мовних засобів, референційно співвіднесених з базовими онтологічними 
категоріями дійсності, відображеної в англомовному публіцистичному тексті, 
забезпечує відповідні умови (з точки зору цілепокладання) для актуалізації 
текстового концепту або авторського смислу висловлення. Ця теза підкріплена 
твердженням стосовно притаманної будь-якій номінації, мовному репрезентанту 
факта дійсності пропозитивності або предикативності як прихованому судженню 
(С. М. Булгаков, С. А. Жаботинська, О. Ф. Лосєв).  

Мовні репрезентанти текстуально відображених фактів дійсності 
демонструють телеологічну укоріненість у категоріальну структуру реальності: 
час, простір, соматику, предметність, процесуальність. Зокрема, подія органічно 
входить до комплексу складників телеологічної семіосфери як у реальній дійсності, 
так і у вторинному дискурсивному семіотичному просторі. Аналіз емпіричного 
матеріалу вказує на природну пріоритетність в англомовному публіцистичному 
дискурсі дієслівного представлення телеологічно релевантних аспектів 
процесуальності (invite, help, provide, promise, profess, view, accuse, applaud, 
describe, fulfil, flock), також процесуальність може бути об`єктивованою засобами 
віддієслівних іменників (splurge, makeover, failing, rallies). 

Особливо рельєфну семіотичну значущість у дискурсивній реалізації категорії 
телеологічності здобувають мовні репрезентанти процесуальності у вигляді 
значущого невиконання, браку очікуваної дії або події. Наявність або брак певного 
конвенційно зумовленого компонента (вербального, невербального, ситуативного) 
у структурі процесуального факту дійсності надає їй певної ціннісно-цільової ваги: 
Mr Medvedev did not even refer to Mr Obama's victory in his speech, let alone 
congratulate him (he sent a telegram later) [The Economist, November 8

th
 2008]; 

On Thursday, when a memorial service to Shusha Guppy, mother of his lifelong and 
closest friend since Eton, Darius Guppy, was held at St James's Church, Piccadilly, Lord 
Spencer was not in congregation [Daily Mail, June 30

th
 2008]. 

Розгляд дискурсивної реалізації категорії телеологічності крізь призму 
соматичної семіотики припускає осмислення комунікативної діяльності мовця за 
наступними векторами: 

а) як матеріальної субстанції органічної природи з фізичною та психологічною 

налаштованістю (disposition) до певних алогритмів поведінки: The next US president 
might be another Bush or another Clinton but both could lack the energy to inspire 

voters [The Times, April 12
th
 2014]; European officials have been hesitant to go further 

[US News and World Report, April 12
th

 2014];  
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б) як суб’єкта, котрий формально віднесений до певного класу, і як такого, що 

здійснює ефективний вплив, зумовлений діючою причиною (causis efficientibus) 

[Г. В. Ф. Гегель]. Зазначена діюча причинність визначає наступний стан об’єкта, 

що у свою чергу зумовлює специфіку доцільної діяльності суб’єкта: 

The chancellor… steps up a long-running campaign to crack down on tax dodging 

[The Guardian, April 12
th
 2014]; UN climate panel urges action on emissions [The Boston 

Globe, April 13
th
 2014]; If you are going to try to read a woman through her wardrobe, 

then the outfit the Duchess of Cambridge wore …looked like a statement of intent (for a 
high royal status) [The Sunday Times, April 13

th
 2014]; Trump and his team sought to 

wrangle a public announcement from Zelenskiy that he would investigate the Bidens 
[US News and World Report, November 11

th
 2019]; 

в) як втілення самодостатньої ендоцентрично скерованої фінальної мети, 

що відображає імовірну функцію суб’єкта мовлення: Clarity about how we will 

achieve these objectives is vital for our credibility [Daily Mail, January 12
th

 2014]; … 
To broaden his party’s appeal. …Cameron has developed what many consider 
a pleasing manner in public [The Sunday Times, April 13

th
 2014]. 

Характерні властивості телеологічно зумовленої лінгвальної репрезентації 
категорії простору в англомовному публіцистичному тексті ми розглядаємо як 

царину так званої імпліцитної (covert) телеології, оскільки вони виступають 

прихованими телеологічними експонентами, що сприяють актуалізації 
телеологічного підгрунтя текстового концепту, наприклад: Mr Brown made a speech 
at the United Nations in New York. …But it was an odd event, held in a small auditorium 

at the crack of dawn, and seemingly engineered as a way for Mr Brown to showcase his 

commitment to multilateralism and “soft power” – in contrast to Mr Bush's unilateral 
militarism [Newsweek, August 4

th
 2007]. Телеологічно детермінована авторська 

специфіка мовної репрезентації категорії простору кваліфікується адресатом-

читачем як знакове явище і у свою чергу зазнає переосмислення у термінах 

цілепокладання уже у семантичному просторі вторинної текстуально відображеної 
дійсності у вигляді телеологічної атрибуції смислу відповідним мовним 

репрезентантам фактів реальності. 
Темпоральний план текстуально відображеного світу в англомовному 

публіцистичному дискурсі зосереджений на життєво значущих для мовців 

метаморфозах фактів дійсності. Телеологічно детерміновані семіотичні зв’язки між 

мовними репрезентантами відображених у тексті фактів реальності реалізуються у 

координатах категорії часу: It is not Corbyn’s values or personality that are the 
problem but his views and policies. They are far to the left of Labour’s historic 
mainstream, basically a rehash of the early 1980s leftism that allowed Margaret 
Thatcher to secure a series of electoral victories. It was a political programme that 
wouldn’t work then and most certainly will not work three or more decades later [The 

Times, September 13
th
 2015].  

Подібну семіотичну значущість крізь призму телеологічності може здобувати 

також хронологічна прецедентність виконання ритуальної протокольно зумовленої 
дії, наприклад: European rivalry over that first call is matched when it comes to the first 

meeting. Despite frantic efforts (especially by Mr Sarkozy) to meet him beforehand, 
Mr Obama was careful ahead of his inauguration to show no favouritism. …In practice, 
Mr Obama’s first visit to Europe is likely to be to London on April 2nd for another G20   
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summit. ... “Everybody wants the first visit of the Messiah,” remarks one French official 
wryly [The Economist, January 31

st
 2009]. У феноменологічному полі тексту 

телеологічна атрибуція смислу мовним репрезентантам фактів дійсності у термінах 

темпоральності здійснюється на основі ціннісно-цільової співвіднесеності з 
лексичними одиницями, що позначають складники дійсності органічної і 
неорганічної природи. Телеологічна атрибуція смислу може здійснюватись стосовно 

темпоральних маркерів конкретного часу, певних відрізків часу з вказівкою на їхню 

семіотично значущу тривалість і плинність, часову узгодженість, зміни у 

стереотипній структурі темпоральної організації події, семіотично значущих зв’язків 

між декількома комунікативними подіями й іншими онтологічними категоріями. 

У п`ятому розділі “Евристика дискурсивної реалізації категорії 
телеологічності” увага зосереджена на імовірнісній природі реалізації категорії 
телеологічності. Означення текстуально відображеної дійсності як текстового 

феноменологічного поля відбувається у декількох рівневих площинах, зокрема, у 

вигляді діаграматичної структурації і алегоризації. Діаграматична структурація 
забезпечує актуалізацію семіотичних зв’язків між мовними репрезентантами фактів 

реальності у межах текстуально відображеної дійсності, на основі притаманних 

номінаціям предикативних (пропозиційних) характеристик. Алегоризація актуалізує 

метасеміотичні зв’язки з позатекстовим семіотичним універсумом, таким чином 

реалізуючи продуктивну смислоутворювальну функцію у вигляді телеологічної 
атрибуції смислу мовним репрезентам фактів реальності у дискурсивному 

феноменологічному полі з опорою на позатекстову дійсність.   

За своєю адресантно-адресатною природою дискурс припускає дворівневу 
систему семіотико-імовірнісної структурації дійсності. Публіцистичний текст 

у вигляді текстового феноменологічного поля являє собою вербально зафіксований 

результат осягнення реальності, що віддзеркалює образ дійсності у свідомості 
адресанта-автора і підлягає вторинній семіотизації з боку адресата-читача. 

Ресеміотизація мовних репрезентантів фактів реальності у дискурсивному 

феноменологічному полі є феноменом, детермінованим телеологічною домінантою 

мовця, і здійснюється у вигляді екстраполяції авторської ціннісно-цільової специфіки 

мовної репрезентації текстуально відображеного факта дійсності у нову систему 

ціннісно-цільових координат (див. табл. 1).     

                                                                                                                  Таблиця 1 
Означення фактів текстуально відображеної дійсності 

  

АФЕРЕНТАЦІЯ, 
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↓                                 ↓ 
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СТРУКТУРАЦІЯ 

 

 

ЯК ВИЯВЛЕННЯ 

ІНТЕРСЕМІОТИЧНИХ 

ЗВ’ЯЗКІВ 

МІЖ МОВНИМИ 

РЕПРЕЗЕНТАНТАМИ 

ФАКТІВ ДІЙСНОСТІ 

У ТЕКСТІ 
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АЛЕГОРИЗАЦІЯ 

 

 

 

 

ЯК ТЕЛЕОЛОГІЧНА АТРИБУЦІЯ 

СМИСЛУ ФАКТАМ ТЕКСТУАЛЬНО 

ВІДОБРАЖЕНОЇ ДІЙСНОСТІ 

АДРЕСАТОМ З ВИХОДОМ У 

ПОЗАТЕКСТОВИЙ СЕМІОТИЧНИЙ 

ПРОСТІР 

→ 
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СКЛАДНИКА СМИСЛУ 
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ІНФОРМАЦІЇ, 

ПОСТУЛЬОВАНОЇ 

АДРЕСАНТОМ, ЯК 

ВАРІАТИВНОГО 

СКЛАДНИКА СМИСЛУ 

ФАКТІВ ТЕКСТУАЛЬНО 

ВІДОБРАЖЕНОЇ ДІЙСНОСТІ 
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У перебігу реалізації категорії телеологічності у феноменологічному полі 
англомовного публіцистичного дискурсу адресатом-читачем здійснюється на 

метакогнітивному рівні “інтерпретація інтерпретації реальності”, яка має логічну 

природу індуктивної інференції і спрямована на вияв телеологічного підгрунтя 

особливостей авторського феноменологічного конституювання дійсності. 
Англомовний публіцистичний текст постульовано у реферованій роботі як 

феноменологічне (квазіперцептивне) поле, складники котрого, зазнаючи 

телеологічної атрибуції смислу, слугують мовними засобами реалізації категорії 
телеологічності у перебігу дискурсії, якій притаманна нескінченність, 

холістичність і залученість до семіотичного простору позатекстової реальності. 
Реалізація категорії телеологічності у дискурсі здійснюється також 

відповідно до дуалістичної природи осмислення текстуально відображеної 
дійсності як поєднання репродуктивного і продуктивного рецептивного начала. 

Репродуктивне осмислення тексту узагальнено можна представити як 

інтерпретацію, обмежену рамками прагматичної парадигми, оскільки 

репродуктивні аспекти осягнення смислу тексту втілюються у логічних процедурах 

інтерпретації: аналізі і синтезі, індукції і дедукції, які спрямовані на пошук 

відповіді на запитання: “Чого прагне автор?” 

Продуктивне осягнення ціннісно-цільових змістових характеристик тексту 

передбачає залучення адресата-читача до евристичного процесу телеологічної 
атрибуції як смислоутворення, котре на відміну від інтерпретації здійснюється у 

набагато ширших масштабах феноменологічного інтенціонального рівня як 

феноменологічна редукція, феноменологічне конституювання дійсності.  
Поняття “феноменологічне поле” є прив'язаним до телеологічних передумов 

споглядання текстуально відображеної дійсності і тому залучає до перебігу 

дискурсивного семіозису несубстантивні імовірнісні прояви реальності та неявно 

виражені складники семіотичного універсуму. Форми неявної або неповної 
предметної визначеності смислу можуть бути представленими у вигляді образів 

архетипного плану, зокрема, глибинних стереотипів свідомості ціннісного та 

духовного гатунку як моральних та етичних канонів, залучених до телеологічної 
домінанти мовця. 

Tелеологічна домінанта мовця, що втілює прагнення до “БЛАГА” як 

ідеалізованого образу дійсності, виявляє надзвичайну суб`єктивованість стосовно 

уявлень про ідеальну реальність і є залежною від численних чинників 

цілепокладального гатунку (динаміки мотивів), вірувань і соціально політичних 

переконань. Наприклад, мовний репрезентант такого чутливого до варіативних 

витлумачень факту дійсності як “brexit” з плином часу може зазнавати надзвичайно 

широкого спектру означень аж до цілковитого несприйняття телеологічної 
домінанти адресанта як такого, що є негідним відстоювати цю ідею: Theresa May's 
open letter to Britain: My Brexit deal works for everyone - whether you voted Leave or 
Remain  [The Telegraph, November 24

th
 2018]. Розуміння поняття “brexit” як 

“БЛАГА”, як Телоса, що втілює це прагнення, у цьому випадку є залежним від 

поглядів, політичних переконань і їхньої еволюції, світогляду: What can the Prime 

Minister be thinking? It’s over. She can no longer pass critical legislation; …And yet, 
Theresa May clings on. Why? What does she think she has left to achieve? What political 

face is there left to save? [The Telegraph, May 22
nd

 2019].  
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Телеологічна домінанта мовців впливає на структурну і семантичну організацію 

телеологічних експонентів, проте, по-різному здійснює вплив на експланандум 

і експлананс. Щодо експланандума, телеологічна домінанта зумовлює специфіку 

виокремлення елемента феноменологічного поля як значущого – тобто, детермінує 

вибір експланандума як пояснюваного факту дійсності відповідно до його життєвої 
значущості для мовця. Щодо експлананса, телеологічна домінанта зумовлює 

ціннісно-цільову специфіку аргументації мовцем щодо пояснюваного факту 

дійсності (див. рис. 3). 

Рецептивні особливості осмислення тексту з привнесенням особистісних 

смислів, випадки асиметричного означення фактів дійсності у ціннісно-цільових 

координатах і у співвіднесеності з постульованою концепт-ідеєю, наочно 

віддзеркалюють коментарі до текстів та листи читачів. У коментарях до наведеного 

фрагменту текста, котрий супроводжують узгоджені з текстом фотографії, не всі 
читачі поділяють специфіку авторського феноменологічного конституювання 

реальності й означення відображених фактів дійсності: While a largely appreciative 
audience hung on Bill's (Clinton’s) every word, an elderly woman at the edge of the 
stage cast her eyes downward and looked like she was having trouble staying awake. 
And a young woman standing in the back against a Hillary 'Fighting for us' backdrop 
closed her eyes for significant stretches of time as TV cameras rolled and a girl in front 
of her scowled and fought off a yawn [Daily Mail, January 4

th
 2016].  

Читач, спираючись на свій комунікативний і життєвий досвід, хоча і коментує 

переважно візуальний образний ряд до тексту, усвідомлює телеологічну 

зумовленість конституювання дійсності автором і селективного означення фактів 

реальності: While I seriously sympathize with those selecting the photos to show above, 
we can't forget that a "frame by frame" evaluation of footage will show whatever 

sentiment we want to tout. In short, selecting the right frame will give us whatever we 

want. Boredom? Inattention? Taking a nap? It's all there for the picking (Michael 

Hilton, Roseburg, United States) [Daily Mail, January 4
th

 2016]. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Телеологічна домінанта як чинник дискурсивної реалізації категорії 
телеологічності 

 

У шостому розділі “Семіотико-імовірнісний аналіз реалізації категорії 
телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі” здійснено аналіз 
англомовного публіцистичного дискурсу із застосуванням семіотико-імовірнісної 
методології. Виявлені телеологічно детерміновані імовірнісні алгоритми 
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дискурсивного семіозису і, відповідно, реалізації категорії телеологічності із 
залученням методологічних принципів нечіткої логіки, зокрема, теорії нечітких 

множин і категоріально-понятійного апарату телеологічної лінгвосеміотики. 

З огляду на феноменологічний постулат інтенціональності світосприйняття, 

реалізація категорії телеологічності зумовлює семіотизацію реляційних зв'язків між 

об'єктами та явищами і таким чином забезпечує смислову динаміку, виступаючи 

прихованою (неявно вираженою) телеологічно детермінованою лінгвістичною 
змінною, що відображає телеологічну домінанту мовця. Телеологічна домінанта 

мовної особистості у вигляді сукупності бажань, спонукань, мотивів і морально-

етичних настанов і як один із чинників реалізації категорії телеологічності 
з певною імовірністю піддається “обчисленню”, виходячи з ціннісно-цільової 
специфіки конституювання дискурсивного феноменологічного поля мовцем 

і, відповідно, аранжування семіотичних конфігурацій. Змінність ракурсів погляду 

на дійсність здобуває “матеріальне” втілення у рухливих телеологічно зумовлених 

семіотичних угрупуваннях знакових елементів – нечітких семіотичних множин 
(див. рис. 4).  

 

Рис. 4 Телеологічно детерміноване конституювання феноменологічного поля 
дискурсу 

 

У термінах феноменології поняття нечіткої семіотичної множини грунтується 

на феноменальних і ноуменальних аспектах виявів дійсності. Факти дійсності 
осягаються як раціонально, так і інтуїтивно. Ми виходимо з того, що при 

осмисленні текстового феноменологічного (квазіперцептивного) поля адресат-

читач на основі синестетичного ізоморфізму сприйняття екстраполює раціональне 

й інтуїтивне начало осягнення реального світу на процеси атрибуції смислу мовним 

репрезентантам фактів текстуально відображеної дійсності, котрі агрегуються 

у рухомі нечіткі семіотичні множини за принципами телеологічності.  
Для унаочнення вище наведених міркувань розглянемо наступний фрагмент 

тексту: Eye 1394 revealed that in total 490,000 acres of England and Wales larger than 
the area of Surrey or Greater London are owned by offshore companies, most of it almost 
certainly acquired in this way for stamp duty and inheritance tax reasons. …The most 
quintessentially English land owned offshore is the Hambleden estate on the banks of the 
Thames near Henley. Home to the chocolate box brick-and-flint village that has doubled 
as a film set for Midsomer Murders and Chitty Chitty Bang Bang, the area is owned by 
BVI company Hambleden Estates Inc, which turns out to be controlled by Swiss foreign 

exchange dealer Urs Schwarzenbach [Private Eye, 9
th
 September-15

th
 September 2015]. 

У наведеному фрагменті тексту означення здобуває просторовий факт 

реальності (490,000 acres of England and Wales) разом з його елементами (the 
Hambleden estate on the banks of the Thames) і властивостями (are owned by offshore 
companies; chocolate box brick-and-flint village; a film set; owned by BVI company 
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Hambleden Estates Inc; controlled by Swiss foreign exchange dealer), котрі є 

семіотично пов’язаними крізь призму телеологічності. До того ж, у тексті здобуває 

мовну об’єктивацію імовірнісна процедура індуктивної інференції, як результат 

аналізу автором семіотичних зв’язків між фактами дійсності (most of it almost 

certainly acquired in this way for stamp duty and inheritance tax reasons).  

У результаті евристичної лінгвістично застосовної процедури 

феноменологічної редукції  як виокремлення найбільш релевантних з точки зору 

цілепокладання мовних репрезентантів фактів дійсності, формуються рухомі 
нечіткі семіотичні множини з системою телеологічно узгоджених смислових 

зв’язків (490,000 acres of England and Wales; offshore companies; stamp duty; 
inheritance tax; the Hambleden estate; brick-and-flint village; a film set; Hambleden 
Estates Inc; Swiss foreign exchange dealer). Вони функціонують у дискурсі як 

асинтаксична цілісна структура семіотичних елементів у вигляді експланандума – 

пояснюваного компонента телеологічного експонента, об’єднаного у цьому разі 
експліцитно вираженим експланансом – пояснюючим компонентом (it was done for 

reasons of stamp duty and inheritance tax) як втіленням фінальної мети – 

актуалізації концепту текста.  

Мовні репрезентанти фактів текстуально відображеної реальності виявили 

здатність до організації у значущі семіотичні конфігурації (множини) згідно з 
телеологічним принципом сприйняття дійсності. Телеологічно детерміновані 
сукупності мовних репрезентантів фактів дійсності в англомовному 

публіцистичному дискурсі мають властивості нечітких множин (fuzzy sets) і 
допускають застосування концептуальних основ імовірнісної методології нечіткої 
логіки. Під час аналізу особливостей утворення семіотичних конфігурацій 

використано такі поняття теорії нечітких множин, як атрактори, прототипні 
поняття, лінгвістичні змінні. 

З`ясовано, що мовний репрезентант текстового концепту здатен виконувати 

функцію загальної лінгвістичної змінної, котра задає вектори агрегації елементів 

універсальної множини у семіотичні підмножини, співвіднесені з відповідними 

лінгвістичними змінними. Семіотичні множини розглянуто як асинтаксичні 

приховані телеологічні експоненти. Компоненти повної (універсальної) множини 

семіотичних елементів, що репрезентують цілісний текст, мають потенційну 

здатність до агрегації у телеологічно зумовлені семіотичні підмножини відповідно 

до телеологічної домінанти мовної особистості (див. рис. 5).  
Ошибка! 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5 Графічна репрезентація універсальної множини семіотичних елементів.  

  Підмножина  М 1 

Підмножина М 2 

Підмножина М 3 

Підмножина М 4 

Підмножина М 5 

Підмножина  М 6 



28 

Агрегація мовних репрезентантів фактів дійсності у нечіткі семіотичні 
множини відповідає принципам формування базового поняття телеології – 

телеологічного пояснення. Лінгвістична змінна як консолідуючий чинник множини 

виступає у функції експланандума, а сукупність мовних одиниць у вигляді 
номінативного наповнення нечіткої семіотичної множини виконує функції 
експлананса. У термінах телеологічної лінгвосеміотики текстовий концепт 

функціонує як експланандум (або у парадигмі теорії нечітких множин – 

універсальна лінгвістична змінна), а цілісний текст – як експлананс. Нечіткі 
семіотичні підмножини демонструють властивості асинтаксичного прихованого 

телеологічного експонента, але уже у структурі тексту як повної (універсальної) 
семіотичної множини. Лінгвістичні змінні підмножин, з одного боку, постають 

результатом редукції текстового феноменологічного поля читачем, з іншого, є 

співвіднесеними з мовним репрезентантом текстового концепту як універсальною 
лінгвістичною змінною.   

У межах універсальної множини елементів дискурсивного семіотичного 

простору припускаємо потенційну наявність нескінченної кількості семіотичних 

підмножин у залежності від принципів кореляції (об’єднуючих критеріїв), 

співвіднесених із телеологічною домінантою мовної особистості. У процесі 
реалізації категорії телеологічності в англомовному публіцистичному дискурсі 
логічні та семіотичні зв’язки між елементами множин виявлено засобами 

телеологічно зумовлених операцій об’єднання, доповнення, перехрещення. 

З`ясовано, що залежно від телеологічної домінанти мовної особистості мовні 
репрезентанти фактів дійсності можуть набувати пріоритетної ціннісно-цільової 
ваги або бути виведеними на периферію феноменологічного поля, чи навіть 

ігнорованими з огляду на чинник феноменологічної інтенціональності.   
Кількісна репрезентація змістових характеристик семіотичних множин 

постульована як об’єктивація латентної телеологічності публіцистичного 
дискурсу. Методологія нечітких множин надає можливість відтворити приховані 
цілепокладальні аспекти публіцистичного дискурсу. Нечіткі семіотичні множини 

постульовано як дискурсивну матеріалізацію симбіозу мовних засобів і когнітивних 
механізмів схематичного принципу осмислення дійсності у перебігу дискурсивної 
реалізації категорії телеологічності. 

Залучено лінгвістично екстрапольоване поняття “феноменологічна редукція” 

до виявлення дискурсивних особливостей реалізації категорії телеологічності, що 

дозволило виокремити множини семіотичних одиниць, агрегованих певними 

узагальнюючими прототипними поняттями – лінгвістичними змінними.  

Використано принципи монадоподібної репрезентації семіотичних формувань у 

публіцистичному дискурсі, які передбачають опору на метасеміотичну функцію 

реальної дійсності (позатекстового семіотичного простору). Це надало можливість 

відобразити атрибути динамізму і імовірнісності, притаманні телеологічно 

зумовленим дискурсивним семіотичним процесам. Підставою для застосування у 

реферованій роботі семіотико-імовірнісної методології постає той факт, що 

суб’єктивовані аспекти конституювання феноменологічного поля не піддаються 

жорсткій алгоритмізації за законами класичної логіки. Застосування семіотико-

імовірнісного інструментарію до розгляду засобів, чинників та механізмів 

телеологічно детермінованої актуалізації феноменологічного потенціалу тексту, 
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і, зокрема, актуалізації латентних смислів, дозволило вийти за межі суто 

репродуктивної реконструкції закладеного автором смислу, тобто – інтерпретативного 

аналізу, і дослідити лінгвальну специфіку продуктивного смислоутворення. 

Універсальну семіотичну множину як текстове феноменологічне 

(квазіперцептивне) поле у пропонованій дисертації постульовано як прихований 
асинтаксичний макротелеологічний експонент текстового концепту. Підмножини 

універсальної семіотичної множини формуються на основі нечіткої бази даних, 

оскільки до дискурсії залучаються мотиваційні чинники як раціонального, так і 
ірраціонального ґатунку (диспозиційна налаштованість, синестетичний ізоморфізм 

осмислення текстуально відображеної дійсності, інтуїція). 

Нечіткі семіотичні множини є сприйнятливими до аргументативного 

обґрунтування у вигляді експлікованого канонічного телеологічного пояснення. 

З`ясовано, що нечіткі семіотичні підмножини, будучи телеологічно агрегованими 

єдностями, котрі ґрунтуються на пресупозиції доцільності будь-якого елемента 

текстового феноменологічного поля, мають усі підстави бути кваліфікованими як 

приховані асинтаксичні телеологічні експоненти.   

ВИСНОВКИ 

Виконане дослідження започатковує новий напрям лінгвістичних досліджень і 
тим самим новітню галузь лінгвістики – телеологічну лінгвосеміотику на 

феноменологічних та семіотико-імовірнісних теоретико-методологічних засадах. 

Телеологічна лінгвосеміотика спрямована на дослідження ціннісно-цільових 

аспектів означення фактів дійсності в англомовному публіцистичному дискурсі і 
телеологічно детермінованих процесів актуалізації феноменологічного потенціалу 

англомовного публіцистичного тексту. Започаткування телеологічної 
лінгвосеміотики базується на усвідомленні того факту, що цілісне осягнення 

смислоутворювальних процесів у публіцистичному дискурсі можливе за умови 

врахування визначальної ролі категорії телеологічності.  
Дослідження побудоване на врахуванні принципової відмітної риси 

публіцистичного тексту (на відміну від художнього як уявної реальності) як такого, 

що відображає суспільно значущі процеси реальної дійсності. Визначено, що 

специфіка осмислення і означення фактів реальної дійсності екстраполюється на 

дискурсивний семіотичний простір у перебігу реалізації категорії телеологічності 
як втілення феноменологічної ідеї інтенціональності у формі навантаженої 
життєвим смислом феноменологічної редукції. У термінах телеологічної 
лінгвосеміотики результати телеологічно детермінованих евристичних процесів 

конституювання текстового феноменологічного поля представлені у вигляді 
нечітких семіотичних множин як єдностей мовних репрезентантів фактів 

дійсності, що зазнали селективного профілювання у перебігу дискурсії.  
Проаналізований теоретичний і емпіричний матеріал надає підстави для 

стверджень, що:  

а) при осмисленні тексту адресат-читач на основі синестетичного ізоморфізму 

екстраполює раціональне й ірраціональне (чуттєве) начало осягнення реального 

світу на процеси атрибуції смислу мовним репрезентантам фактів текстуально 

відображеної дійсності, котрі агрегуються у рухомі нечіткі семіотичні множини за 

принципами телеологічної узгодженості;  
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б) означення відображених в англомовному публіцистичному тексті фактів 

реальності згідно з постулатами феноменології грунтується на феноменальних і 
ноуменальних принципах сприйняття реальності, що дозволяє кваліфікувати 

дискурсивний семіозис як перетворення ноумена у феномен, або, іншими словами, 

як перетворення дознакової дійсності у знак внаслідок селективного означення 

(семіотизації) або відмінного від авторського переозначення (ресеміотизації) 
текстуально відображених фактів дійсності. 

Доведено, що розгортання семіотичних процесів в англомовному 

публіцистичному дискурсі зумовлене розмаїттям чинників, сукупність яких з метою 

цілісного осягнення здатна охопити лише категорія телеологічності, котра постає 
надкатегорією, що забезпечує збалансованість процесів смислоутворення, залучаючи 

категорії морального гатунку. Відтак: а) англомовному публіцистичному дискурсу як 

втіленню семіотичної життєво значущої діяльності онтологічно притаманна 
телеологічність; б) як складна адаптивна система, він є сприйнятливим до розгляду 

із застосуванням дослідницького понятійного апарату телеології.  
Дискурсивний семіозис розглянуто як механізм реалізації категорії 

телеологічності, котрий функціонує як означення мовних репрезентантів фактів 

дійсності крізь призму телеологічності. У ціннісно-цільових координатах телеології 
означення мовних репрезентантів фактів дійсності постульовано як телеологічну 
атрибуцію смислу. Доведено, що означення текстуально відображеної дійсності в 

англомовному публіцистичному дискурсі відбувається на декількох рівневих 

площинах, зокрема, у вигляді діаграматичної структурації й алегоризації.  
Запропоновано поняття “феноменологічне (квазіперцептивне) поле” тексту як 

основи для метакогнітивної орієнтаційної діяльності адресата-читача. 

Феноменологічне поле тексту виступає семіотико-наративною структурою, 

осмислення якої адресатом/читачем забезпечує умови для телеологічної атрибуції 
смислу мовним репрезентантам фактів текстуально відображеної дійсності. 
Феноменологічне поле тексту зазнає “смислового синтаксування” у вигляді 
феноменологічного конституювання. Визначено, що телеологічна домінанта 

впливає на структурну і семантичну організацію телеологічних експонентів, проте, 

по-різному здійснює вплив на експланандум і експлананс. З одного боку, 

телеологічна домінанта зумовлює специфіку виокремлення елемента 

феноменологічного поля як значущого – тобто, детермінує вибір експланандума як 

пояснюваного факту дійсності відповідно до його життєвої значущості для мовця. 

З іншого боку, телеологічна домінанта зумовлює ціннісно-цільову специфіку 

аргументації мовцем щодо пояснюваного факту дійсності. 
Доведено, що категорія телеологічності в англомовному публіцистичному 

дискурсі здобуває мовну реалізацію засобами телеологічних експонентів – прямих і 
опосередкованих мовних репрезентантів прототипних ціннісно-цільових 

(телеологічних) ознак, які мають явну або приховану сему цілепокладання.  

На основі аналізу емпіричного матеріалу виокремлено комплексні синтаксичні 
телеологічні експоненти, котрі здобувають лінгвальну об`єктивацію у вигляді: 
а) усталених телеологічних словосполучень без експлікованого експланандуму; 

б) канонічних синтаксично завершених телеологічних пояснень як мовних 

експонентів телеологічності з наявними експланансом і експланандумом; 

в) телеологічних дескрипцій як прихованих мовних експонентів телеологічності.  
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Виокремлено комплексні асинтаксичні телеологічні експоненти, що 

здобувають форму агрегованих у нечіткі семіотичні множини прихованих 

телеологічних експонентів, котрі утворені не за канонічними правилами 

синтаксису, а як телеологічно і тематично агрегована сукупність мовних 

репрезентантів фактів дійсності відповідно до лінгвістичнї змінної, співвіднесеної з 
телеологічною домінантою мовця і текстовим концептом.  

Запропоноване нове тлумачення актуалізації текстового концепту як фінальної 
мети (Телосу) у перебігу дискурсивної реалізації категорії телеологічності. 
Визначено, що цей процес здобуває мовну об’єктивацію засобами лексичних 

одиниць і словосполучень у функції телеологічних експонентів, котрі поділяються 

на дві вихідні групи за наявністю співвіднесених з поняттям мети сем у їхньому 

експліцитному або імпліцитному виявленні.  
До першої групи віднесена так звана “телеологічна лексика”, яка містить 

інтегральну сему (архісему) мети. Зазначені лексичні одиниці і словосполучення 

можуть бути репрезентованими: а) у вигляді інфінітивних конструкцій у функції 
обставини мети; б) у вигляді лексичних одиниць і словосполучень, що містять 

інтегральну сему мети, і які належать семантичному полю цілепокладання. 

До другої групи належать: 

а) лексичні одиниці і словосполучення, що містять диференційну сему мети і 
функціонують як мовні засоби відображення онтологічної категорії процесуальності 
у вигляді позначень доцільної діяльності;  

б) лексичні одиниці і словосполучення, що містять імпліковану сему мети; 

в) лексико-синтаксичні конструкції, котрі є співвідносними з фінальною 

метою і такі, що є аргументативними засобами ціннісно-цільової узгодженості мети 

у координатах “причина – мета”. Вони поділяються на:  

− такі, що містять диференційні й інтегральні семи заперечення і лексику з 
негативним емоційним компонентом, що втілює феномен негативного зворотнього 

зв’язку і імплікує настанову до подолання негативних явищ, які розглядаються як 

перешкода до досягнення фінальної мети як “БЛАГА”;  

− лексико-синтаксичні конструкції, що є співвіднесеними з фінальною метою і 
які містять семи вдоволення досягнутим, та лексику з позитивним емоційним 

компонентом як свідченням доцільності дій суб’єкта мовлення для досягнення 

фінальної мети як “БЛАГА” у термінах моральної телеології;  
г) лексико-синтаксичні структури, що здобувають латентну телеологічність, з 

огляду на їхню референційну співвіднесеність із запланованою дією чи бажаним 

станом у майбутньому; вони поділяються на такі групи:  

− синтаксичні конструкції в одній з граматичних форм майбутнього часу; 

− телеологічні дескрипції, які є співвіднесеними з майбутнім. 

Розроблено й обгрунтовано ключове для семіотико-імовірнісного дослідження 

категорії телеологічності поняття “феноменологічний потенціал” тексту. Текст у цій 

роботі постульовано як мовленнєвотворчий продукт, який виступає у двуєдиній іпостасі: 
актуальній за знаковою реалізацією і потенційній за смислом. Визначена сутність 

цього поняття як емпіричної основи реалізації категорії телеологічності, обґрунтована 

доцільність його залучення до наукового осмислення телеологічної проблематики 

розгортання семіотичних процесів в англомовному публіцистичному дискурсі. 
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У термінах нечіткої логіки англомовний публіцистичний текст розглянуто як 

універсальну (повну) множину елементів семіотичного простору, котра являє собою 

цілісне об’єднання підмножин, співпідпорядкованих текстовому концепту. 

З’ясовано, що номінат текстового концепту виконує функції універсальної 
лінгвістичної змінної, котра визначає імовірнісні вектори агрегації елементів 

універсальної множини у підмножини – нечіткі семіотичні множини, співвіднесені з 
певними характеристичними функціями (лінгвістичними змінними), релевантними 

для цієї підмножини. Цілісний текст розглянуто як макротелеологічний експонент, 

де текстовий концепт виступає у функції експланандума, а цілісний наратив – у 

функції експлананса. Нечіткі семіотичні підмножини теж виявляють принципи 

організації асинтаксичного прихованого телеологічного експонента, але уже у 

структурі тексту як повної (універсальної) семіотичної множини. 

Встановлено, що нечіткі семіотичні множини являють собою рухомі 
асинтаксичні утворення, які постають в англомовному публіцистичному тексті 
телеологічно зумовленою лінгвальною маніфестацією семіотико-імовірнісного за 

сутністю феноменологічного конституювання дійсності. Поняття “нечітка 
семіотична множина” визначена як елементарна телеологічно і концептуально 

організована семіотична структура, в якій нерозривно співвіднесені суто 

перцептивна специфіка категоризації дійсності у вигляді об’єму множини елементів 

і лінгвальна у вигляді змісту, який не зводиться до значень окремих елементів.  

Доведено, що кількісні характеристики нечітких семіотичних множин як 

мовних засобів репрезентації телеологічності виражають ступінь ціннісно-цільової 
узгодженості множини або її компонентів з текстовим концептом. Інтегроване 

кількісне вираження змістових характеристик сукупності семіотичних нечітких 

підмножин як складників феноменологічного поля тексту (універсальної множини 

семіотичних одиниць) визначено як коефіцієнт концептуально-семіотичної 
телеологічності (ККСТ) множини.  

З’ясовано, що нечітка семіотична множина є відкритою динамічною системою, 

організованою за принципами кореляції. Логічні й семіотичні зв’язки між елементами 

семіотичних множин виявляються засобами операцій об’єднання, доповнення, 
перехрещення. Застосування кореляційних процедур уможливлює виявлення 

специфіки телеологічної узгодженості семіотичних множин та їхніх елементів як 

мовних засобів актуалізації прихованого (covert) телеологічного експонента.  

Напрями подальшого дослідження телеологічних аспектів дискурсу вбачаємо 

у можливій екстраполяції категоріально-понятійного апарату наукової праці і 
запропонованої методології на аналіз дискурсів інших типів і інших мов. 
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АНОТАЦІЯ 

Шевченко О. І. Телеологічна лінгвосеміотика: евристика та онтологія 

(на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу). – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – 

Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2020.   

Започатковано нову галузь лінгвістики – телеологічну лінгвосеміотику, яка 

ґрунтується на семіотико-імовірнісних та феноменологічних теоретико-

методологічних засадах. Телеологічну лінгвосеміотику постульовано як галузь 

лінгвістики й семіотики, предметом котрої є детермінована категорією 

телеологічності смислоутворювальна взаємодія мовних знаків з фактами дійсності 
чи з іншими мовними знаками. Виявлено, що англомовний публіцистичний текст 

як знакова сутність має специфічні онтологічні характеристики, які зумовлюють 

необхідність його розгляду у телеологічній парадигмі. Англомовний 

публіцистичний дискурс розглянуто як складну адаптивну систему телеологічно 
узгоджених різнорівневих знакових структур.  
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В основу пропонованої наукової праці покладена кантіанська концепція 

неможливості розуміння певного явища без опори на низку базових онтологічних 

категорій, основні серед котрих – це каузальність, процесуальність, предметність 
(матеріальне втілення дійсності), час, простір. Зазначені онтологічні категорії 
здобувають особливу методологічну значущість, оскільки каузальність у мережі 
міжкатегоріальних зв`язків виявляє інгерентну приналежність до телеологічної 
парадигми, в якій мета розглядається як наслідок причинних зв’язків. Здійснено 

аналіз мовних засобів реалізації категорії телеологічності в англомовному 

публіцистичному дискурсі, зокрема, розглянуто телеологічну лексику у складі 
телеологічних експонентів, експліковані і приховані телеологічні експоненти, 

телеологічні дескрипції і асинтаксичні приховані телеологічні експоненти. 

Введено поняття “феноменологічний потенціал тексту”, “феноменологічне 

конституювання текстуально відображеної дійсності”, “нечітка семіотична 
множина”, яка позначає елементарну телеологічно й концептуально організовану 
асинтаксичну семіотичну структуру. Нечіткі семіотичні множини мовних 

репрезентанти фактів дійсності в англомовному публіцистичному дискурсі являють 

собою телеологічно детерміновану відкриту динамічну структуру у вигляді 
організованої за принципами кореляції множини семіотичних одиниць. Нечітку 

семіотичну множину розглянуто як прихований асинтаксичний телеологічний 
експонент. Інтегроване кількісне вираження змістових характеристик сукупності 
нечітких семіотичних підмножин як складників феноменологічного поля тексту 

(універсальної множини семіотичних одиниць) визначено як коефіцієнт 
концептуально-семіотичної телеологічності (ККСТ) множини. Феноменологічна 

редукція і феноменологічне конституювання дійсності виявляється у семіотичних 

процесах діаграматичної структурації й алегоризації.  
Ключові слова: телеологія, телеологічний експонент, феноменологічна 

редукція, феноменологічне конституювання, дійсність, імовірність, нечітка 

семіотична множина, асинтаксичний семіотичний експонент, коефіцієнт. 

АННОТАЦИЯ 

Шевченко А. И. Телеологическая лингвосемиотика: эвристика и 

онтология (на материале англоязычного публицистического дискурса). – 

Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени доктора филологических наук по 

специальности 10.02.04. – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2020.  

Разработана новая отрасль лингвистики – телеологическая лингвосемиотика, 

которая основывается на семиотико-вероятностных и феноменологических 

принципах. Телеологическая лингвосемиотика постулирована как отрасль 

лингвистики и семиотики, предметом которой является обусловленное категорией 

телеологичности смыслообразующее взаимодействие языковых знаков с фактами 

действительности или другими языковыми знаками. Англоязычный 

публицистический текст как знаковая сущность проявляет специфические 

онтологические характеристики, которые обусловливают необходимость его 

рассмотрения в телеологической парадигме. Англоязычный публицистический 

дискурс рассматривается как сложная адаптивная система телеологически 



38 

организованых разноуровневых знаковых структур. В основе данной научной 

работы лежит кантиантская концепция невозможности понимания определенного 

явления без опоры на совокупность базовых онтологических категорий, основными 

среди которых являются: каузальность, процессуальность, предметность 
(материальное воплощение действительности), время, пространство. В этом 

исследовании упомянутые онтологические категории обретают особенную 

методологическую значимость, поскольку каузальность в сети межкатегориальных 

связей проявляет ингерентную принадлежность телеологической парадигме, в 

которой цель рассматривается как следствие причинных связей. Выполнен анализ 
языковых средств реализации категории телеологичности в англоязычном 

публицистическом дискурсе, рассмотрена телеологическая лексика в составе 

телеологических экспонентов, эксплицитные и скрытые телеологические 

экспоненты, телеологические дескрипции и асинтаксические скрытые 

телеологические экспоненты.  

Введены понятия “феноменологический потенциал текста” и 

“феноменологическое конституирование текстуально отраженной 
действительности”, “нечеткое семиотическое множество”. Нечеткие 

семиотические множества языковых репрезентантов фактов действительности в 

англоязычном публицистическом дискурсе представляют собой телеологически 

детерминированную открытую динамическую структуру в виде организованного в 

соответствии с принципами корреляции множества семиотических единиц.  

Нечеткое семиотическое множество выполняет функции скрытого 

асинтаксического телеологического экспонента. Интегрированное 

количественное выражение содержательных характеристик совокупности нечетких 

семиотических подмножеств как элементов феноменологического поля текста 

(универсального множества семиотических единиц) определено как коэффициент 
концептуально-семиотической телеологичности (ККСТ) множества. 

Феноменологическая редукция и феноменологическое конституирование 

действительности проявляется в семиотических процессах диаграмматической 

структурации и аллегоризации.  

Ключевые слова: телеология, телеологический экспонент, 

феноменологическая редукция, феноменологическое конституирование, 

действительность, вероятность, нечеткое семиотическое множество, 

асинтаксический семиотический экспонент, коэффициент.  

SUMMARY 

Shevchenko O. I. Teleological linguistic semiotics: heuristics and ontology (based 

on the English publicistic discourse). – Manuscript. Thesis for a Doctoral Degree in 

Philology: Speciality 10.02.04. – Germanic languages. – Zaporizhzhya National University, 

Zaporizhzhya, 2020. 

A new branch of linguistics – teleological linguistic semiotics – has been originated. 

Teleological linguistic semiotics deals with linguistic means of realization of the teleological 

category in discourse and is based on the heuristic principles and methods of semiotics and 

phenomenology. A semiotic heuristic approach has been developed for the analysis of the 

teleological category (Telos) and semiosis as the mechanism of its realization in the English 

language publicistic discourse.   
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Heuristic methods have proved to be relevant in revealing the teleological specificity of 

attribution of meaning to the facts of reality in the text in cases when traditional empirical 

means fail in determining the underlying evaluative and purpose related characteristics of the 

concept of the text. It has been established that the English language publicistic text as a 

semiotic entity possesses specific ontological attributes that predetermine the importance of 

its scrutiny in the teleological paradigm. Given that the publicistic text (as opposed to belles-

lettres) is characteristically focused on social issues of real life, the essentially teleological 

notion of “existential significance” as an ultimate criterion of meaning for an author and a 

reader is deemed applicable for its analysis. Hence, discourse participants are regarded as 

subject to moral laws and social and ethic conventions, and a speech act (an utterance, a text 

and its comprehension) is qualified as a moral deed.   
The Kantian tenet about the impossibility of understanding the essence of a certain 

phenomenon without relying on the series of the basic ontological categories – cause, 

process, substance, time, space – serves as a conceptual basis for this research. The 

methodological significance of these categories for this research is understandably obvious 

since causality within the system of ties with other ontological categories reveals its inherent 

relevance to the teleological domain where purpose is viewed as the consequence of causal 

links. The teleological category realization in the English language publicistic discourse is 

looked into from the dual plane perspective: a) the plane of textually mirrored 

communicative interaction which presumably demonstrates the regulatory function of the 

teleological category; b) the plane of teleologically determined tentative realization of the 

teleological category in the process of evolvement of discourse as perception, 

comprehension, contemplation and signification of the lingual representations of the facts of 

reality by the reader.  

The teleological category is analyzed with the application of the apparatus of categories 

and principles of the Bayesian inductive inference theory and fuzzy logic. The English 

language publicistic discourse is postulated as a complex adaptive system of teleologically 

coordinated semiotic structures of different types and determined by the ultimate purpose 

(Telos) of discourse as purposeful activity. The notion “Telos” exceeds the boundaries of the 

concept of the text and specifically reflects the teleologically determined constituting of 

reality by the author. Telos as a discourse category stimulates heuristic vector of 

contemplation and signification of lingual representations of reality as constituents of the 

phenomenological field of the text by the reader. Phenomenological constituting of the 

textually reflected reality, contemplation and signification of the lingual representations of 

the facts of reality in the English language publicistic discourse are teleologically determined 

and heuristic. The signification of the textually reflected reality is carried out as a secondary 

signification or rather resignification by the reader of the presignified fact of reality. The 

phenomenon of resignification is essentially the manifestation of productive thinking as 

teleological contemplation and transfer of textually reflected fact of reality into another 

evaluative purpose related system. 

Given the assumption as to the teleologically determined variability of the 

comprehension of the concept of the text or the meaning of the utterance, a new term has 

been introduced − “phenomenological potential of the text”. The phenomenological potential 

of the English language publicistic text as an integral unity of lingual representations of facts 
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of reality is realized in the process of its heuristic contemplation and signification by the 

author and the reader with reference to their respective teleological dominants.  

A teleological dominant – a mental structure as an embodiment of the 

phenomenological idea of intentionality and a subjective idealized image of the world – is 

viewed as a definitive purpose-related factor of discourse semiosis. A teleological dominant, 

being correlated with the discourse phenomenological field and the system of moral and 

ethical norms, determines the identification of a certain lingual representation of the fact of 

reality as teleologically relevant. It outlines individualized tentative vectors of teleological 

attribution of sense to the lingual representations of the facts of reality in the English 

language publicistic discourse. 

The analysis of the lingual means of the teleological category realization in the English 

language publicistic discourse has been conducted with special attention to teleological 

words and phrases as components of teleological exponents, explicit and covert teleological 

exponents, teleological descriptions and asyntactic covert teleological exponents. In terms of 

teleological linguistic semiotics the English language publicistic text is viewed as a 

macroteleological exponent, where the postulated concept functions as an explanandum 

(a component being explained), and the text as a universal set of semiotic elements 

functioning as an explanance (lingual representation of the explaining factor). The whole 

complex of explicit and covert teleological exponents in the text as elements of the 

macroteleological exponent fulfil the argumentative function as to the evaluative and 

purpose related validity or the concept of the text or a separate utterance.  

The notion of a linguistically relevant “fuzzy semiotic set” denoting elementary 

teleologically and conceptually aggregated asyntactic semiotic structure has been introduced. 

Fuzzy semiotic sets of lingual representations of facts of reality in the English publicistic 

discourse are viewed as a teleologically determined open ended dynamic structure organized 

according to the correlation principles. A fuzzy semiotic set is postulated as a covert 
asyntactic teleological exponent, belonging to the domain of covert teleology. Fuzzy 

semiotic sets are incorporated into the whole system of teleologically determined semiotic 

ties in the English language publicistic discourse, which are revealed through the logical 

operations of merger, addition, cross-reference. The integrated quantitative expression of the 

content characteristics of the totality of fuzzy semiotic sets as components of the 

phenomenological field of the text (universal semiotic set) is defined as the conceptual and 
semiotic teleological relevance coefficient (CSTRC). As a result of phenomenological 

reduction and phenomenological constituting of reality in the form of digrammatic 

structuring and allegorization, lingual representations of facts of reality in the English 

publicistic discourse aggregate into the intricate lace of infinite fuzzy semiotic subsets.  

The results and conclusions of this research can be used in the courses of general 

linguistics (classes of semiotics, linguistic pragmatics), “The English language stylistics” 

(classes “Stylistic semasiology”), in the development of innovative courses of linguistic 

semiotics, text linguistics, discourse studies, text interpretation. 

Key words: teleology, teleological exponent, phenomenology, phenomenological 

reduction, phenomenological constituting, phenomenological field of discourse, semiosis, 

inference, reality, probability, fuzzy logic, fuzzy semiotic set, asyntactic teleological 

exponent. 
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