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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертацію присвячено дослідженню англомовної детективної розповіді в 

аспекті мовностилістичної реалізації комунікативно-прагматичних завдань 

передавання смислу та в аспекті самоорганізації. У наш час жанр детективу, зокрема 

детективної розповіді, не втрачає своєї актуальності. Активно досліджуються його 

різновиди в літературознавчому аспекті (Т.Н. Амирян, Г.А. Анджапарідзе,  П. Буало, 

Т. Нарсежак, Р. Нокс, М.Б. Терехова, G.K. Chesterton), вивчалися природа й сутність 

розповіді, історія й тенденції розвитку (Е.М. Герасименко, С.П. Бавін, Г.М. Кукса, 

В.М. Разін, Д. Сейерс, Д.В. Спиридонов, Л.Х. Хасанов, З.М. Чемодурова, 

A. Dechene, H.W. Ludwig, P. Merivale, P. Nusser, H. Pyrhonen, A. Saupe). Відомі 

також дослідження детективу в комунікативно-прагматичному й дискурсивному 

аспектах (М.А. Бакулін, С.С. Ван Дайн, Т.Г. Ватоліна, О.Б. Горобець, А.Б. Калюжна, 

І.А. Клягіна, Л.С. Крюкова, Є.М. Меркулова, Н.Ю. Філістова, А.В. Хартікова, 

P. Josting, P. Merivale, I. Sobanski, S. Sweeney). 

Лінгвостилістичні дослідження проводилися здебільшого фрагментарно, отже 

важливим є виявлення лінгвостилістичних характеристик англомовної детективної 

розповіді з урахуванням її прагматичного спрямування, дослідження детективної 

розповіді як складної системи художніх образів, типових концептів, які виникають у 

тексті з сюжетних ліній, авторських ідей, опису поведінки персонажів та мають 

специфічну для детектива мовленнєву реалізацію. Виникнення образів та концептів 

являє собою динамічний процес з ознаками самоорганізації, що є актуальним з 

позицій лінгвосинергетики. Актуальність дослідження зумовлена суспільною 

значущістю детективного жанру, необхідністю виявлення потенціалу 

прагмастилістичних засобів реалізації детективної розповіді, її типової 

композиційної структури в системному зв’язку з динамікою самоорганізації. 

Актуальність дослідження підсилюється відсутністю глибоких студій мовленнєвих 

особливостей детективної розповіді в поєднанні з метою й завданнями її створення.  

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

профілю досліджень, що проводяться на факультеті іноземної філології 

Запорізького національного університету в межах наукової теми «Когнітивно-

комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць». 

Тему дисертації затверджено (протокол № 7 від 18 лютого 2016 року) і уточнено 

(протокол № 3 від 17 січня 2019 року) на засіданні науково-технічної ради 

Запорізького національного університету.  

Мета роботи полягає в системному дослідженні  прагмастилістичних ресурсів 

англомовної детективної розповіді в органічному зв’язку з чинниками її 

самоорганізації. Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:  

• уточнити характеристики детективної розповіді, експлікувати її лінгвістичне 

визначення з урахуванням результатів власного дослідження;  

• виявити прагмастилістичні характеристики детективної розповіді та описати 

сутність її композиційної структури;  
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• класифікувати й описати мовностилістичні засоби детективної розповіді: 

лексичні, образні та синтаксичні засоби, а також стилістичні типи висунення; 

пов’язати засоби виразності з прагматичними завданнями створення розповіді;  

• дослідити композицію детективної розповіді в синергетичному аспекті;  

• розробити інформаційно-синергетичну модель детективної розповіді, яка 

відображає її динаміку.  

Об’єктом дослідження виступає англомовна детективна розповідь. 

Предметом дослідження є прагмастилістичний потенціал і синергетичні властивості 

детективної розповіді та їх прояв у динаміці розповіді, якій властива 

самоорганізація.  

Методологічним підґрунтям дослідження є антропоцентризм, із позицій 

якого жанр і дискурс аналізують в аспектах його породження та орієнтації на 

адресата. Методологія дослідження враховує положення лінгвостилістики та 

дискурсивної прагмастилістики (І.В. Арнольд, Л.Р. Безугла, М.П. Брандес, 

Ю.А. Зацний,  С.М. Іваненко, Л.С. Піхтовнікова, Г.І. Приходько, Е. Різель), а також 

поняття та інструментарій лінгвосинергетики (Т.І. Домброван, С.М. Єнікєєва, 

Л С. Піхтовнікова, А.М. Приходько, О.О. Семенець, Л.І. Тараненко).  

Вивчення текстів детективної розповіді проведено із застосуванням 

спеціальних методів дослідження. У виявленні лінгвальних особливостей реалізації 

цілей розповіді провідним є метод структурно-семантичного аналізу. Для з’ясування 

лексичного потенціалу розповіді та способів кодування інтриги залучено метод 

лексико-семантичного аналізу. Метод контекстуально-культурологічного аналізу 

використано для інтерпретації подій у сюжетах розповідей у контексті уявлень 

суспільства. Метод стилістичного аналізу сприяє встановленню сукупності 

стилістичних засобів виразності, використаних для передавання сюжету, створенню 

образів, концептів. За допомогою контекстуально-інтерпретаційного методу 

проаналізовано значення абстрактних одиниць корпоративної та професійної 

лексики, їхніх конотацій. Метод структурно-синергетичного моделювання 

застосовано для виявлення механізмів самоорганізації структури і смислів розповіді.  

Матеріалом дослідження слугують 23 тексти англомовної детективної 

розповіді авторів ХХ−ХХІ століть (А. Ендрю, М. Елінгем, С. Хейр, Г.К. Честертон, 

А. Крісті, А.Конан Дойл, Дж. Дорр, Д. Френсіс, М.Р. Джеймс, Г.Р.Ф. Кітін, П. Ловсі,   

Е. Марстон, Е. О’Доннель, Т. Пачеко, О. Палубмо, А.Мк. Сміт, Д. Вітлі) загальним 

обсягом 650 сторінок. У процесі дослідження опрацьовано 4237 текстових  

фрагментів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше піддано 

системному аналізу особливості мовленнєвої реалізації прагматичних цілей і  

завдань детективної розповіді, розроблено її лінгвістичне визначення, досліджено 

прагмастилістичні ресурси реалізації в поєднанні з вивченням механізмів 

самоорганізації структури і смислів розповіді. Зокрема, вперше: 

• систематизовано та уточнено характеристики детективної розповіді, 

експліковано її лінгвістичне визначення;  
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• схарактеризовано арсенал лексики, розмаїття засобів виразності у зв’язку з 

прагматичними завданнями створення детективної розповіді;  

• вивчено особливості композиційної структури детективної розповіді, 

динаміку її самоорганізації;  

• розроблено інформаційно-синергетичну модель детективної розповіді, яка 

відображає динаміку створення її структури і змісту.  

Наукова новизна  може бути узагальнена в таких положеннях: 

Англомовна детективна розповідь є порівняно стислим жанром детективу, в 

якому порушується конфлікт соціального протиріччя, що передається головними 

дійовими особами – жертвою, злочинцем, детективом. Базові концепти детективної 

розповіді – злочин, таємниця, розслідування, покарання. Для детективної розповіді 

характерна висока концентрація інформації, двоплановість, редукція викладу й 

оцінки подій. Метамова детективного тексту має свою специфіку, зокрема властиву 

їй корпоративну та професійну лексику; наділена прагматичною силою впливу. 

Дискурс детективної розповіді базується на взаємодії експліцитних та імпліцитних 

смислів, що утворюють підтекст. У детективній розповіді реалізовуються такі базові 

прагматичні функції, як дидактична, пізнавальна й розважальна.  

Цілями розповіді є показ здібностей професіоналів у розкритті злочину як 

соціального явища, створення психологічної ситуації розкриття злочину; 

демонстрування засобів непрямої комунікації між читачем та автором і 

безпосередньої (прямої) комунікації між персонажами, що в кожному окремому 

тексті створює своєрідне прагматичне навантаження і стиль. Структура і смисли 

розповіді мають ознаки самоорганізації. 

Детективній розповіді властиві переважно автологічний стиль, висока 

концентрація корпоративної та професійної лексики, значна частка опозиційних 

діалогів між персонажами. Мовностилістичні засоби спрямовані на реалізацію 

головних прагматичних завдань детективної розповіді – концентроване 

інформування читача про перебіг інтриги та її розв’язання, створення художніх 

образів і концептів, релевантних жанру.  

Призначення корпоративної та професійної лексики на тлі переважно 

нейтральної полягає в економному режимі інформування читача про перебіг 

слідства; різноманітні засоби виразності, зокрема стилістичні типи висунення – 

конвергенція, зчеплення, антитеза, ефект ошуканого очікування – слугують у 

розповіді засобом привертання уваги до окремих подій, фактів, висновків слідства.  

Композиційна структура розповіді містить чотири рівні, що складають 

ієрархію, функції кожного рівня реалізуються згідно з цілями найвищого, 

асоціативно-образного рівня. Специфіка композиційних рівнів детективної розповіді 

полягає в членуванні тексту на сцени (акти) на формальному рівні, використанні 

певних композиційно- та архітектоніко-мовленнєвих форм на формально-

змістовому рівні, наявності інтриги в розповіді на змістовому рівні та певної 

відстані між художніми образами і концептами та змістом розповіді на найвищому 

композиційному рівні.  
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Монолог і діалог (в опозиційній та неопозиційній формах) відіграють провідну 

роль у створенні сюжету детективної розповіді. Критерій опозиційності діалогу в 

детективній розповіді полягає в такому: а) в опозиційному діалозі предмет спільної 

розмови та напрямки його обговорення позначаються в темі діалогу, а деталізація 

змісту розмови спричиняє значне ускладнення, розгалуження реми; б) умовами 

опозиційності діалогу є розбіжності цілей комунікантів і/або їх незгода в 

трактуванні предмету обговорення; в) протилежні тлумачення предмету розмови 

відображаються експліцитно, якщо комуніканти мають спільну мету розмови, і 

набувають імпліцитного вираження (поряд з експліцитним), якщо цілі розмови в 

комунікантів протилежні. Авторське мовлення, авторські ремарки відіграють 

допоміжну, хоча й необхідну роль, створюють контекст, завдяки чому частина 

смислу в темах і ремах передається імпліцитно.  

Композиція детективної розповіді в синергетичному аспекті постає як 

самоорганізований процес розв’язання типових протиріч кожного рівня, які є 

основною причиною самоорганізації. Специфіка розв’язання протиріч в детективній 

розповіді полягає в систематичному використанні в текстах мовних маркерів різної 

природи, але таких, що виконують єдине прагматичне завдання – зв’язок рівнів 

композиції та блоків інформації в них.  

Інформаційно-синергетична модель детективної розповіді містить у собі 

структуру наскрізної інтриги розповіді та її розв’язки, зону розгалуження сюжету 

(зону біфуркації), конфлікти версій злочину. Модель демонструє принцип 

редукційності викладу сюжету, який із положеннями синергетики представлений 

ланцюгами зворотного зв’язку між подіями та висновками. Складники смислу 

розповіді самоорганізуються в опозиційних діалогах персонажів − у такий спосіб 

складники сюжету здатні до взаємного моделювання. Здійснений аналіз 

детективних розповідей різних авторів щодо їх відповідності розробленій 

інформаційно-синергетичній моделі підтверджує універсальність такої моделі.  

Теоретичне значення дисертаційної праці полягає в тому, що отримані 

результати є внеском у такі галузі англістики, як лінгвостилістика та лінгвістика 

тексту (висвітлення структури композиції тексту на рівнях її мовленнєвої реалізації, 

виявлення специфіки лексики, систематизація засобів виразності, типологія жанрів 

детективу); прагмастилістика (виявлення комунікативно-прагматичних цілей і 

завдань детективної розповіді у зв’язку з їх мовностилістичною реалізацією); 

лінгвосинергетика  (дослідження самоорганізації структури та смислу розповідей). 

Отримані результати (опис самоорганізації композиції, інформаційно-синергетична 

модель детективної розповіді) сприяють подальшому втіленню синергетики в 

лінгвістику. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть бути використані в курсах із стилістики англійської мови (розділи 

«Стилістика тексту», «Лексичні та синтаксичні засоби виразності», «Типи 

висунення», «Засоби образності»); із прагматики тексту; у спецкурсах з 

лінгвостилістики, прагмастилістики та лінгвосинергетики; на практичних заняттях з 
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домашнього читання, інтерпретації тексту (дидактичний напрям); у наукових 

дослідженнях студентів і аспірантів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

результати дослідження було висвітлено в доповідях на міжнародних наукових 

конференціях: «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2015), 

«Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 2015), «Сучасна 

філологія: тенденції та пріоритети розвитку» (Одеса, 2016), «Іноземна філологія у 

ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2016), «Актуальні питання сьогодення» (Вінниця, 2018), 

«Сучасні наукові інновації» (Київ, 2018), «Синергетика у філологічних 

дослідженнях» (Запоріжжя, 2018, 2019); на  міжнародному науковому форумі  

«Сучасна іноземна філологія: дослідницький потенціал» (Харків, 2016, 2018);  на 

всеукраїнській науковій конференції «Іноземна мова у полікультурному просторі: 

досвід та перспективи» (Кам’янець-Подільський, 2019); на засіданнях кафедри 

німецької та французької мов Харківського національного університету 

ім. В. Н. Каразіна (2015−2019 рр.) і кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови Запорізького національного університету (2016−2019 рр.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 13 

публікаціях, із них 5 одноосібних статей у наукових фахових виданнях України, 1 

стаття – у співавторстві, 1 стаття – в іноземному виданні (Угорщина), 8 тез і 

матеріалів доповідей на науково-практичних конференціях. Загальний обсяг 

публікацій становить 4, 14 друкованих аркушів. 

Структура та обсяг праці. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаних джерел (388 позицій), списку джерел 

ілюстративного матеріалу (23 позиції), двох додатків (Глосарій; Тексти англомовних 

детективних розповідей для ілюстрацій). Загальний обсяг дисертації становить 266 

сторінок, обсяг основного тексту – 197 сторінок.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження, її 

актуальність, сформульовано мету й завдання, позначено об’єкт і предмет 

дослідження, описано методи, розкрито наукову новизну роботи, її теоретичну і 

практичну значущість, сформульовано положення, що виносяться на захист, 

окреслено структуру роботи.  

У розділі 1 «Теоретико-методологічні засади дослідження детективної 

розповіді» розглянуто теоретичні витоки та методологічне підґрунтя дослідження 

детективної розповіді у вітчизняній та зарубіжній філології. Проведений аналіз 

засвідчує, що лінгвостилістичні дослідження детективної розповіді проводилися 

здебільшого фрагментарно, тому виявлення прагмастилістичних характеристик 

англомовної детективної розповіді є актуальним. Актуальним також виявляється 

дослідження детективної розповіді як складної системи художніх образів, типових 

концептів, які виникають у тексті з сюжетних ліній, авторських ідей, опису 
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поведінки персонажів і мають специфічну для детектива мовленнєву реалізацію. 

Виникнення образів і концептів є динамічним процесом з ознаками самоорганізації, 

що є предметом вивчення окремої науки – лінгвосинергетики.  

Лінгвосинергетичні дослідження детективної розповіді, започатковані в 

дисертації,  є новим напрямком. Детективна розповідь розглядається як складна 

система з ознаками самоорганізації своєї структури, композиції. Обґрунтовується 

релевантність застосування понять синергетики до дослідження динаміки 

детективної розповіді. Ключові поняття синергетики знаходять своє специфічне 

втілення під час вивчення розвитку сюжету, протиріч композиції розповіді, 

інформаційних процесів моделювання версій слідства.   

У першому розділі експліковано лінгвістичне визначення детективної 

розповіді, виходячи з системних уявлень, що розроблені у вітчизняній філології    

(Л. С. Піхтовнікова). Детективна розповідь як жанр і тип тексту − це малий епічний 

жанр детективної літератури, головними ознаками якого є сюжетно-композиційна та 

структурно-смислова єдність організації тексту, яка базується на наявності вихідної 

та інтерпретувальної розв’язок; рекурентних центрів на лінії сюжету, що сприяють 

емоційно-психологічній «наративній напрузі». У детективній розповіді порушується 

конфлікт соціального протиріччя, що передається такими головними дійовими 

особами, як жертва, злочинець, детектив. Основою конфлікту є зіткнення 

справедливості з беззаконням. Базові концепти детективної розповіді − злочин, 

таємниця, розслідування, покарання. Розкриття злочину здійснюється методом 

логічного аналізу; читач услід за автором розгадує злочин самостійно, логічно 

роздумуючи, проявляючи дедуктивні здібності. Метамова детективного тексту має 

свою специфіку, зокрема властиву їй корпоративну та професійну лексику; наділена 

прагматичною силою впливу завдяки засобам виразності. Дискурс детективної 

розповіді базується на взаємодії експліцитних та імпліцитних смислів, що 

утворюють підтекст. У детективній розповіді реалізовуються такі базові функції, як 

дидактична, пізнавальна та розважальна.  

Зроблено огляд типології жанрів детективу. Місце детективної розповіді серед 

споріднених типів жанру визначається тим, що вона може відповідати будь-якій 

тематиці в межах типології жанру, але має свою специфіку щодо об’єму, характеру 

нарації, динамічності інтриги.  

Для дослідження прагмастилістичного та синергетичного аспектів 

англомовної детективної розповіді застосовано комплексну методику, що поєднує  

аналіз цілей і функцій розповіді, їх реалізацію в текстах за допомогою 

композиційних і мовностилістичних засобів, а також аналіз детективної розповіді в 

аспекті самоорганізації. Розроблена в дисертації методика досліджень являє собою 

органічний синтез синергетичних і традиційних лінгвістичних методик.  

Вивчення автологічного стилю англомовної детективної розповіді виходить з 

опису цього стилістичного явища у працях І. В. Арнольд, а ідея корпоративної 

лексики міститься в доробку М. П. Брандес. У наших дослідженнях корпоративної 

та автологічної лексики вивчено також критерії автологічності та сфери 

застосування корпоративної лексики в детективній розповіді.  
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Види концентрації засобів виразності в типах висунення розглянула             

І.В. Арнольд. Ми досліджуємо в детективних розповідях такі типи висунення, як 

конвергенція, зчеплення, антитеза та ефект ошуканого очікування. Методологічним 

підґрунтям цих розробок є думка М. Ріффатера про сутність стилю як зосередження 

засобів виразності у певних відрізках тексту; деталізація цієї ж думки міститься у 

працях А. Н. Васильєвої: стиль є збірний фактор, який організується шляхом 

взаємної кореляції різних текстових елементів.  

Cтратегія досліджень детективної розповіді в лінгвопрагматичному та 

лінгвостилістичному аспектах поетапно реалізується в певній послідовності.  

І етап. Аналіз цілей створення дискурсу детективної розповіді, лінгвістичне 

визначення детективної розповіді, дослідження її прагматичних і стилістичних 

характеристик; опис сутності композиції розповіді. Визначення та пояснення 

прагматичної спрямованості всіх композиційно-стилістичних і мовностилістичних 

ознак детективної розповіді.  

ІІ етап. Вивчення засобів стилістичного забезпечення мовленнєвих стратегій; 

дослідження стилістичного аспекту розповіді, який виявляється через її композицію, 

композиційно-мовленнєві форми, стилістичний синтаксис, що складають основу 

самоорганізації тексту й підтексту; з’ясування прагматичного потенціалу кожного 

складника стилістичного аспекту. Прагмастилістичний підхід до дослідження 

англомовної детективної розповіді базується на єдності прагматики і стилю у 

відповідному дискурсі, яку вбачаємо в такому:  

1. Прагматичні чинники дискурсу (мовленнєві стратегії, моделі спілкування, 

прагматичні функції дискурсу, коди для передавання смислу) слугують для 

реалізації цілей певного типу дискурсу і втілюються в текстах за допомогою 

мовностилістичних засобів (композиційно-стилістична структура тексту, особлива 

лексика та фразеологія, синтаксис, фігури мовлення, засоби парадигмального та 

синтагмального зв’язку в тексті).  

2. Стильове забезпечення прагматики дискурсу відіграє подвійну роль. По-

перше, кожен тип дискурсу (наприклад, детективна розповідь) має традиційну 

композиційно-стилістичну побудову, усталені стилістичні засоби для передавання 

смислу та для виразності. Усталеність композиції і стилістичних засобів має 

прагматичний вектор, спрямований на впізнавання адресатом цього типу дискурсу і 

через це – сприйняття його традиційних цілей і смислу. Отже, стиль орієнтує 

адресата на смисли дискурсу за рахунок того, що демонструє йому очікувані зразки 

й цілі.  

Крім того, традиційна стилістична побудова дискурсу є лише рамковим 

обмеженням для кожного типу дискурсу й одночасно творчим генератором для 

стилістичних інновацій. Зокрема, автор розповіді має свободу вибору прикладів для 

ілюстрації своїх ідей, свободу тема-рематичного членування тексту, вживання фігур 

мовлення, типів висунення та ін., але за традиціями застосовує автологічний стиль, 

певну усталену композиційну структуру, певний епічний виклад.  

Синергетичний вектор нашого дослідження детективної розповіді виходить 

передусім із загальних методологічних засад лінгвосинергетики (Л. С. Піхтовнікова, 



 

 

8 

С. М. Єнікєєва, Т. І. Домброван). Використано провідні поняття цієї науки, ідеї  

щодо причин і умов самоорганізації. Детективну розповідь розглядаємо як складну 

систему з ознаками самоорганізації; перебіг розповіді трактуємо як рух сюжету до 

цілі-атрактора (розкриття злочину) під впливом параметра порядку. Обґрунтовано 

сутність проходження сюжету через точку (зону) біфуркації, у якій відбувається 

зміна пріоритету слідчих дій. Розглянуто також конкретизацію в детективній 

розповіді таких важливих у синергетиці понять, як дисипативність, нелінійність 

самоорганізованої системи та здатність її складників моделювати одна одну й 

оточення всієї системи.  

Наведені вище методологічні засади дають можливість створити достатньо 

універсальну інформаційно-синергетичну модель детективної розповіді, у якій 

відображено структуру розповіді, рух сюжету з точки зору синергетичних уявлень.  

Синергетичні витоки композиції  (Л.С. Піхтовнікова) в детективній розповіді 

ми знаходимо у протиріччях рівнів композиції, які розв’язуються завдяки 

універсальним здатностям маркерів, що наявні в тексті розповіді й обслуговують 

кожен рівень композиції. Таблична схема композиції детективної розповіді (розділ 

4) описує зміст рівнів композиції і враховує синергетичний аспект її самоорганізації, 

що сприяє  органічному синтезу синергетичних і лінгвістичних методик 

дослідження.  

У другому розділі «Композиційно-стилістичні особливості англомовної 

детективної розповіді» розглядається структура, організація та взаємний зв’язок 

елементів детективної розповіді, які відображаються в її композиції. У нашому 

дослідженні обрано чотирьохрівневу структуру композиції, що відповідає найбільш 

повній концепції композиції художнього твору. Ці рівні є взаємно залежними, 

підпорядкованими і створюють ієрархію: 1) формальний рівень, 2) формально-

змістовий рівень, 3) змістовий рівень, 4) асоціативно-образний (концептуальний) 

рівень. Останній є найвищим рівнем композиції, на ньому реалізуються головні цілі 

та завдання художнього тексту – створення художніх образів, символів, концептів.  

На формальному рівні композиції найбільш актуальним є членування 

розповіді на сцени (акти), що характеризуються різним місцем і часом подій та 

пов’язані спільними персонажами і причиново-наслідковим зв’язком. Сцени (акти) в 

англомовній детективній розповіді є найбільш виокремленими, відносно 

завершеними блоками інформації. Тому їх вважаємо основними одиницями 

формального членування тексту.  

Формально-змістовий рівень виявляється в зовнішньому членуванні тексту на 

архітектонічні одиниці – архітектоніко-мовленнєві (АМФ) і композиційно-

мовленнєві форми (КМФ). Архітектоніко-мовленнєві форми англомовної 

детективної розповіді виражені монологами та діалогами. Основними 

композиційно-мовленнєвими формами є повідомлення, опис, роздум та їх 

модифікації. КМФ у текстах детективної розповіді виконують декілька 

комунікативно-прагматичних функцій: разом із архітектоніко-мовленнєвими 

формами (АМФ) вони є провідниками втілення художнього стилю в його специфіці 

детективного жанру. КМФ «повідомлення», «опис», «розповідь» відображають 
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предметний рівень розповіді, наприклад: “Well then,” Bob said, “I see I’m going to 

have a pretty skeptical audience. But nevertheless I’m going to do the traditional 

Christmas Eve thing, at least as it used to be, and tell a ghost story-or a ghost story of a 

sort, I suppose. It’s one which Adam told me, though I’ll use my own words tonight. And it 

happened in this very house where, as you probably know, Adam’s family has lived for-I 

don’t know-generations, certainly, in good times and in bad” [H. Keating, Do you believe 

in ghosts?]. Це є повідомлення про наявність скептичної публіки та намір Боба, 

головного персонажа, занурити слухачів в атмосферу передріздвяного свята й 

розповісти історію про привидів чи подібних їм; завдяки використанню дієслів 

минулого часу It happened, Adam’s family has lived відбувається констатація про 

місце, тобто дім Адама, де кілька поколінь його родини жили в радості, у біді та де 

відбулася подія, про яку Боб збирається розповісти.  

Прагматику експресії виражають такі КМФ, як «роздум», «розповідь», 

наприклад: “Of course not,” Lady Mortmain quickly added. “You are not truly worried, 

are you, my dear?” 

“No, no. Why should I be worried? Nobody nowadays believes in ghosts. Tell me, 

tell me the truth, each one of you. Do you believe in ghosts?” 

Then, one by one, each of the others solemnly assured Julia, at greater or lesser 

length, that of course they did not believe in ghosts [H. Keating, Do you believe in 

ghosts?]. У цій розповіді про переживання до читача доводяться емоції дійових осіб 

через заперечні слова та частки (no, not, nobody) стосовно емоційного стану героїні, 

Джулії, яка має страх перед привидами. Гості публічно демонструють свої 

переживання та підтримку, що виражено через запитання Do you believe in ghosts? та 

заперечну на нього відповідь of course they did not believe in ghosts. 

Аксіологічний рівень детективної розповіді відображено суб’єктивно в КМФ 

«розповідь», «роздум», а також об’єктивна оцінка уможливлюється переважно за 

допомогою КМФ «повідомлення», «опис». “For many years there was a theatre in 

London which was regarded as unlucky because for a very long time no place produced in 

it was a success. It was called The Mohawk, and it had changed its name many times. 

Originally, at the beginning of the last century, it was called The Cascade. Later, it was 

known in turn as The Black Hawk, The Beehive, The White Vane and a great many other 

names, but none of them brought it any good luck. Moreover, people believed that it was 

visited by ghosts, and this gave it an even worse reputation” [E. O’Donnell, The unlucky 

theatre, 1994, p. 51]. У цьому описі покинутого театру констатовано, що багато разів 

змінювалася його назва, але все одно успіх і щастя не заглянули до стін театру (в 

наведеному описі це є оцінка).  

За допомогою КМФ і АМФ у текстах розповіді відбувається уособлення 

персонажів через їхнє характерне мовлення в цих формах та через соціальну 

обумовленість їхнього мовлення. Можна стверджувати, що КМФ і АМФ формують 

художній стиль обраного жанру та ідіостиль окремих авторів. У розділі розглянуто 

дві АМФ – монолог та діалог (в опозиційній та неопозиційній формах). Описано 

характерні риси цих форм, відзначено провідну роль опозиційного діалогу в 

детективній розповіді. Розроблено критерій опозиційності діалогу із застосуванням 
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відомих понять теми і реми в будь-якому висловленні. Розглянуті приклади 

опозиційних та неопозиційних діалогів і приклади монологів свідчать про їхню 

провідну роль у передаванні сюжетних ліній детективної розповіді, а авторське 

мовлення, авторські ремарки відіграють допоміжну, хоча й необхідну роль. Вони 

створюють контекст, завдяки чому частина смислу в темах і ремах передається 

імпліцитно.  

Змістовий рівень композиції детективної розповіді містить у собі сюжетні 

лінії, опис подій, настроїв та міркувань персонажів. Особливу роль на змістовому 

рівні композиції розповіді відіграє інтрига та її розв’язка. Саме в інтризі 

закладаються атрибути художніх образів, які створюються на асоціативно-

образному рівні.  

На асоціативно-образному / образно-символічному рівні формується художній 

образ, образ-символ та концепти, завдяки яким виражається головна мета 

детективної розповіді. Реалізація змісту цього рівня в детективній розповіді 

вирізняється тим, що зв’язок між сюжетом та образами й концептами не є 

безпосереднім. Художній образ слідчого, злочинця, потерпілого складається 

остаточно тільки в розв’язці розповіді. Як правило, домінує образ талановитого 

слідчого, а інші образи відіграють допоміжну, фонову роль. Принципи створення 

художніх образів у детективній розповіді є такими ж, як і в інших жанрах: аналогія, 

контраст, неповна репрезентація, рекурентний опис. Створений художній образ 

викликає в читача узагальнення вражень, у свідомості виникає загальний символ 

слідчого як талановитого, професійного бійця за справедливість, провідника 

законності, помічника постраждалим. Отже, когнітивні операції створення образу-

символу читачем розташовані над текстом, але ним обумовлені.  

Здійснений аналіз рівнів композиції детективної розповіді свідчить про 

унікальність реалізації цілей кожного рівня в цьому жанрі. Проведені дослідження 

дають можливість вивчити прагмастилістику реалізації цих цілей, а також дослідити 

ознаки самоорганізації дискурсу детективної розповіді (розділи 3 і 4).  

У розділі 3 «Функціювання мовностилістичних засобів виразності в 

текстах англомовної детективної розповіді» досліджено особливості лексики 

детективної розповіді, які проявляються в систематичному використанні 

корпоративної та професійної лексики. У реальних текстах розповідей обидва види 

лексики переплітаються, не мають чіткого розподілу, хоча професійна лексика 

засновується переважно на однозначних термінах, а корпоративна позначає поняття, 

які є вживаними певною групою людей (професіоналів, прибічників певного 

світогляду, соціальної, вікової або статевої спільноти). Під час аналізу корпусу 

англомовних детективних розповідей виявлено 12 пластів професіоналізмів, які 

стосуються різних тем спілкування.  

Використання корпоративної та професійної лексики значно спрощує 

інформування адресата (читача) про сутність злочину та хід слідства, що є одним із 

прагматичних завдань мовлення в детективній розповіді.  

Засоби виразності в детективній розповіді досліджено з боку їх застосування 

для створення образності мовлення – художніх образів і символів. Це прагматичне 
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завдання досягається застосуванням тропів, утворенням конотацій при особливому 

словосполученні, вживанням інтенсифікаторів, а також широким застосуванням 

стилістичних типів висунення. Засоби образності можна охарактеризувати як 

парадигматичні, оскільки вони засновані на асоціації вибраних автором слів і 

виразів з іншими, близькими їм за значенням. Образність – це цілісне сприйняття 

слова, групи слів або фрагмента тексту. Образ виникає як сукупність семантичних 

значень слів з їх зв’язками і можливими конотаціями, що відображають повноту і 

внутрішні протиріччя цілого. Образність досягається завдяки багатьом засобам 

виразності, в тому числі – семантичній та лексичній сполучуваності слів, 

конотаціям.  

Засоби виразності передають емоційність мовлення за допомогою 

синтаксичних структур, таких як еліпсис: “The Mary Celeste house”; Morning News; 

29 Chestnut Grove [M. Allingham, Family affair, 1994, p. 78, 79], паралельні 

конструкції: “Just so, sir. Then, just before the inn closed, he asked the innkeeper for a 

bit of paper and an envelope and wrote something and told me to give it to Mr. Harris. So 

I did, sir”;“…I’ve had a shock and − and I’ve had no breakfast this morning yet” 

[C. Hare, The heel, 1994, p. 44, 48], синтаксична тавтологія: “The garden was large and 

elaborate…”; “A sharp moon was fighting with the flying rags and tatters of a storm…” 

[G. Chesterton, The secret garden, 1987, p. 17] і т. ін.  

У текстах англомовних детективних розповідей поширеною є редукція 

синтаксичних структур, тобто опущення одного чи декількох членів речення. 

Розповсюдженим засобом виразності стилістичного синтаксису є перелічування, що 

реалізовується в результаті повторення однорідних синтаксичних одиниць різної 

ємності в межах висловлювання із закінченою думкою.  

Типи висунення застосовуються для концентрації уваги й думок адресата на 

значенні окремої події, на певному факті або аргументі. Таке функційне 

призначення типів висунення реалізується усіма стилістичними засобами 

виразності, найчастіше – синтаксичними засобами. Наприклад, тип висунення 

«конвергенція» реалізується завдяки стилістичним засобам виразності. “The dark 

lady rose from her chair and walked to the window, clearly in a state of strong but not 

unsympathetic thought. At last she swung round, returned to her chair, put her arms on the 

table and looked at the young man not unfavourably, but with a little annoyance” 

[G. Chesterton, The invisible man, 1994, p. 90]. У цьому уривку відчувається 

напруженість, роздратування завдяки використанню граматичного паралелізму, 

градації (lady rose…walked…swung round…returned…put her arms…looked), 

ритмічності, метафоричних епітетів (the dark lady, a little annoyance), антитези (from 

her chair… to her chair, not unfavourably, but with a little annoyance).  

Характерний приклад  антитези: “1 haven’t seen a line of the other man’s writing 

and I haven’t the slightest idea of what or where he is. But it is of him that I am 

frightened” [G. Chesterton, The invisible man, 1994, p. 93]. Таке скупчення заперечень 

сприяє експресії, навіює на читача страх, тривогу, безвихідь, що посилюються 

вживанням антитези (what or where). Заперечні частки or, but надають емоції, 

створюють контраст, що функціює в межах антитези. 
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У дослідженні виокремлено і проілюстровано прикладами з текстів 

детективних розповідей емоційні, оцінні та експресивні типи конотацій. Доведено 

нерозривний зв’язок лексики розповіді, стилістичних засобів виразності, типових 

прийомів із прагматичними завданнями авторів розповідей. Серед цих завдань 

головними є інформування адресата про перебіг подій, сюжетні лінії з метою 

підтримки його інтересу, а також завдання створення художніх образів і символів. 

Інтерес до сюжету забезпечується динамічною зміною характеру поданої 

інформації, яка в розповіді постає загадковою, протирічною, напруженою. 

Прагматика створення художніх образів і символів спирається на 4 принципи їх 

побудови: контрасту, аналогії, рекурентності, неповної презентації.  

У розділі 4 «Англомовна детективна розповідь у лінгвосинергетичному 

аспекті» досліджено модель її структурної та смислової самоорганізації. Розділ 

складається з двох частин: власне інформаційно-синергетична модель розповіді та 

механізми утворення й функціювання її композиції. Обидва підрозділи взаємно 

доповнюють один одного в тому сенсі, що в них розглядається структура розповіді 

та рух сюжету від зав’язки до розкриття злочину, але ці підрозділи мають різні 

акценти й використовують різні поняття з арсеналу синергетики. В інформаційно-

синергетичній моделі  детективної розповіді (розд. 4.1.) увагу акцентовано на 

типовій побудові цього жанру: 1) скоєння злочину; 2) початок слідства – виявлення 

умов скоєння; 3) перехід від з’ясування умов скоєння злочину до гіпотез щодо 

зацікавлених; 4) критична подія, завдяки якій відкидаються всі версії, крім однієї. 

Перехід (п. 3) з синергетичної точки зору є зоною біфуркації, нестійкості розповіді, 

у якій система слідства прагне до виявлення злочинця, але повертається рекурентно 

до дослідження та переоцінки попередніх умов скоєння злочину (див. рис. 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Інформаційно-синергетична модель детективної розповіді  

 

У розробленій моделі на прикладах детективних розповідей пояснено 

доречність використання синергетичних понять. Проведений аналіз детективних 

розповідей різних авторів (Dick Francis, “Comeback”, Agatha Christie “The pearl of 

price”, “Dead Man’s Mirror”, Arthur Conan Doyle “The adventure of the devil’s foot”, 

“The Boscombe Valley Mystery” та ін.) щодо їх відповідності розробленій 

інформаційно-синергетичній моделі вказує на універсальність останньої.  

 Досягнення цілі-атрактора: розкриття злочину, тобто зупинка на версії, яка має 

100%-ве  підтвердження (або близько до цього) 

Критичні події, що відкидають усі версії, крім однієї  

Кілька   версій   однакової   ймовірності   

Атрибути   версій Зона  біфуркації 

Подія – злочин  

Оцінка атрибутів версій за їх 

фізичною можливістю  

Оцінка атрибутів версій за 

критерієм «хто зацікавлений?» 
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У підрозділі 4.2 досліджено композицію детективної розповіді в 

синергетичногму аспекті. Описано зміст чотирьох рівнів композиції художнього 

тексту; зміст проілюстровано на прикладі детективної розповіді. Самоорганізація 

експліцитного та імпліцитного смислу розповіді відбувається під час розв’язання 

типових протиріч кожного рівня композиції. Подано опис цих протиріч та способи 

їх розв’язання за допомогою змістових текстових маркерів зв’язку. Ці маркери 

мають різну лінгвістичну природу, але реалізують єдину ціль системного зв’язку та 

організації художнього тексту, зокрема зв’язку рівнів його композиції. На 

формальному рівні маркери сприяють зв’язку окремих відносно завершених блоків 

інформації (розподіл тексту на сцени); на формально-змістовому рівні авторські 

маркери пояснюють роль і вагу певних композиційно-мовленнєвих (КМФ) та 

архітектоніко-мовленнєвих форм (АМФ) у тексті; на змістовому рівні маркери 

допомагають сприйняти сюжет, дії, ідеї в порядку вживання КМФ і АМФ; на 

асоціативно-образному (концептуальному) рівні маркери сприяють цілісному 

сприйняттю образів і концептів. Здійснений лінгвосинергетичний аналіз може 

слугувати подальшому впровадженню синергетики в лінгвістику. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Дослідження англомовної детективної розповіді спрямоване на виявлення її 

композиційної структури, лінгвостилістичних особливостей реалізації прагматичних 

цілей і завдань авторів, динаміки детективної розповіді в аспекті композиції, 

створення образів, концептів, символів. Ці процеси за своєю природою мають 

ознаки самоорганізації, тому в дисертації використано поняття та інструментарій 

лінгвосинергетики. Розроблений у роботі комплексний підхід до досліджень 

ураховує лінгвосинергетичний аспект детективної розповіді в поєднанні з 

традиційними студіями динамічної вертикалі: специфіка лексики розповіді, 

розмаїття засобів виразності та їхнє комунікативно-прагматичне призначення для 

реалізації цілей і завдань створення розповіді. У роботі експліковано системне 

визначення детективної розповіді, враховуючи цілі її створення та їх мовленнєву 

реалізацію, а також динаміку розповіді в синергетичному аспекті.  

У дослідженні обрано чотирьохрівневу структуру композиції, що відповідає 

найбільш повній концепції композиції художнього тексту. Ці рівні є взаємно 

залежними, підпорядкованими і створюють ієрархію: 1) формальний рівень, 

2) формально-змістовий рівень, 3) змістовий рівень, 4) асоціативно-образний 

(концептуальний) рівень. Останній є найвищим рівнем композиції, на ньому 

реалізуються головні цілі та завдання художнього тексту – створення художніх 

образів, символів, концептів. На формальному рівні композиції найбільш 

актуальним є членування розповіді на сцени (акти), які характеризуються різним 

місцем і часом подій та пов’язані спільними персонажами і причиново-наслідковим 

зв’язком. Сцени (акти) в англомовній детективній розповіді є найбільш 

виокремленими, відносно завершеними блоками інформації. Змістовий рівень 

композиції детективної розповіді містить у собі сюжетні лінії, опис подій, настроїв і 
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міркувань персонажів. Особливу роль на цьому рівні відіграє інтрига та її розв’язка. 

Саме в інтризі закладаються атрибути художніх образів, які створюються на 

асоціативно-образному рівні.  

Формально-змістовий рівень виявляється в зовнішньому членуванні тексту на 

архітектоніко-мовленнєві (АМФ) та композиційно-мовленнєві форми (КМФ). 

Основними композиційно-мовленнєвими формами є повідомлення, опис, роздум та 

їхні модифікації. КМФ у текстах детективної розповіді виконують декілька 

комунікативно-прагматичних функцій, поряд з архітектоніко-мовленнєвими 

формами (АМФ) вони є провідниками художнього стилю у специфіці детективного 

жанру. КМФ «повідомлення», «опис», «розповідь» відображають предметний рівень 

розповіді. Прагматику експресії виражають такі КМФ, як «роздум», «розповідь». 

Аксіологічний рівень детективної розповіді відображено суб’єктивно в КМФ 

«розповідь», «роздум», а об’єктивна оцінка відображається переважно за допомогою 

КМФ «повідомлення», «опис». За допомогою КМФ і АМФ у текстах розповіді 

відбувається уособлення персонажів через їх характерне мовлення в цих формах.  

Загалом КМФ і АМФ формують  стиль тексту  та ідіостиль окремих авторів.  

У роботі досліджено дві АМФ – монолог та діалог у опозиційній та 

неопозиційній формах. Описано характерні риси цих форм, відзначено провідну 

роль опозиційного монологу в детективній розповіді. Наведено критерій 

опозиційності діалогу із застосуванням відомих понять теми і реми, характерних для 

висловлення. Розглянуті приклади опозиційних та неопозиційних діалогів і 

приклади монологів свідчать про їхню провідну роль у передаванні сюжетних ліній 

детективної розповіді, а авторське мовлення відіграє допоміжну, хоча й необхідну 

роль – створює контекст, завдяки чому частина смислу в темах і ремах передається 

імпліцитно.  

На асоціативно-образному / образно-символічному рівні формується художній 

образ, образ-символ і концепти, завдяки яким виражається головна мета детективної 

розповіді. Реалізація змісту цього рівня в детективній розповіді вирізняється тим, 

що зв’язок між сюжетом та образами і концептами не є безпосереднім. Художній 

образ слідчого, злочинця, потерпілого складається остаточно тільки в розв’язці 

розповіді. При цьому, як правило, домінує образ талановитого слідчого, а інші 

образи відіграють допоміжну, фонову роль. Принципи створення художніх образів у 

детективній розповіді є універсальними для всіх художніх жанрів: аналогія, 

контраст, неповна репрезентація, рекурентний опис. Створений художній образ 

викликає в читача узагальнення вражень, у свідомості виникає загальний символ 

слідчого як талановитого професіонала, провідника законності, помічника 

постраждалим. Отже, когнітивні операції створення образу та символу читачем 

розташовані над текстом, але ним обумовлені. Проведені дослідження є основою 

для прагмастилістичних студій у подальших розділах та для виявлення ознак 

самоорганізації дискурсу детективної розповіді.  

У детективній розповіді систематично використовується корпоративна та 

професійна лексика на фоні переважно нейтральної. У текстах розповідей обидва 

види лексики не мають чіткого розподілу, хоча професійна лексика засновується 
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переважно на однозначних термінах, а корпоративна позначає поняття, які є 

вживаними в окремій групі людей (професіоналів, прибічників певного світогляду, 

соціальної, вікової або статевої спільноти). Під час аналізу корпусу англомовних 

детективних розповідей виявлено 12 пластів професіоналізмів, які стосуються 

різних тем спілкування. Використання корпоративної та професійної лексики в 

розповідях значно спрощує інформування читача про сутність злочину та хід 

слідства, що є одним із прагматичних завдань мовлення в розповіді.  

Прагматичне завдання створення виразності та образності мовлення 

реалізується тропами, конотаціями (оцінними, емоційними та експресивними), 

інтенсифікаторами, а також стилістичними типами висунення. Засоби виразності 

передають емоційність мовлення за допомогою синтаксичних структур, таких як 

інверсія, риторичне запитання, паралельні конструкції, контраст. Поширеними є 

редукція синтаксичних структур, еліпсис, парцеляція. Розповсюдженим засобом 

виразності стилістичного синтаксису є перелічування, що реалізується повторенням 

однорідних синтаксичних одиниць різного об’єму в рамках завершеного 

висловлення. Застосовуються різного виду повтори, які наповнюють висловлення 

смисловим і емоційним забарвленням: епіфоричний повтор, граматичний 

паралелізм, апозиопезис. Спостерігається також використання синтаксичної 

тавтології. Типи висунення − конвергенція, зчеплення, антитеза, ефект ошуканого 

очікування − застосовуються для концентрації уваги та думок адресата на вагомості 

окремої події, на певному факті або аргументі. Таке функційне призначення типів 

висунення реалізується всіма стилістичними засобами виразності.  

У дисертації обґрунтовано нерозривний зв’язок лексики розповіді, 

стилістичних засобів виразності, типових прийомів із прагматичними завданнями 

авторів розповідей. Серед цих завдань головними є інформування адресата про 

перебіг подій, сюжетні лінії, а також створення образів, концептів і символів.  

Синергетичний аспект дослідження детективної розповіді включає розробку 

моделі її структурної та смислової самоорганізації, а також чинники самоорганізації 

її композиції. В інформаційно-синергетичній моделі увагу акцентовано на типовій 

побудові цього жанру, в якій виокремлено зону біфуркації, нестійкості розповіді,  

рекурентності та  переоцінювання попередніх умов скоєння злочину. У розробленій 

моделі на прикладах пояснено доречність використання синергетичних понять 

«параметр порядку», «ланцюги зворотного зв’язку», «дисипативність», «здатність 

складників самоорганізованої системи до взаємного опозиційного моделювання». 

Аналіз  детективних розповідей різних авторів щодо їх відповідності розробленій 

інформаційно-синергетичній моделі підтверджує її універсальність. У дослідженні 

композиції детективної розповіді в синергетичному аспекті зроблено акцент на 

типових протиріччях кожного рівня композиції, які стимулюють процес 

самоорганізації. Самоорганізація експліцитного та імпліцитного смислів 

відбувається під час розв’язання протиріч кожного рівня композиції, що 

реалізується змістовими текстовими маркерами зв’язку. Ці маркери слугують 

системній  організації художнього тексту, зв’язку рівнів його композиції.  
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Здійснений у дисертаційній праці лінгвосинергетичний аналіз є новим 

напрямком досліджень детективу, які мають значні перспективи в майбутньому. 

Перспективою розвитку проведених досліджень є також застосування розробленої 

методики до лінгвістичних студій інших жанрів детективу, поглиблення методики за 

рахунок аналізу нових ґрунтовних явищ самоорганізації. Перспективними є 

лінгвокогнітивні дослідження детективу з більш детальним виявленням його 

концептів і символів.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Цапенко Л. В. Англомовна детективна розповідь: прагмастилістичний та 

лінгвосинергетичний аспекти. Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. Запорізький національний університет, 

Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню англомовної детективної розповіді в 

аспекті її мовленнєво-стилістичної реалізації, комунікативно-прагматичних завдань 

передавання смислу та в аспекті самоорганізації. Описано природу й сутність 

детективної розповіді, подано її системне визначення з лінгвістичної точки зору. 

У прагмастилістичному аспекті вивчено специфіку лексики англомовної 

детективної розповіді, з’ясовано провідну інформативну роль корпоративної та 

професійної лексики. Стильові засоби виразності, їх сукупність (типи висунення – 

конвергенція, зчеплення, антитеза, ефект ошуканого очікування) привертають увагу 

адресата до опису окремих подій, учинків, обставин, інтриги детективної розповіді. 

Доведено нерозривний зв’язок лексики, засобів виразності, стилістичних прийомів 

із прагматичними завданнями авторів розповідей.  

Композиція детективної розповіді розглянута як чотирьохрівнева структура з 

мовленнєвою реалізацією композиційно- та архітектоніко-мовленнєвих форм, 

зокрема опозиційним та неопозиційним діалогом. З синергетичної точки зору 

механізм самоорганізації базується на наявності постійних протиріч на кожному 

рівні композиції та їх творчому розв’язанні, що у детективній розповіді має свою 

специфіку на кшталт змістових маркерів. Інформаційно-синергетичну модель 

детективної розповіді розроблено з урахуванням типової структури композиції; 

доведено її універсальність для  детективних розповідей різних авторів.  
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Прагмастилістичний та синергетичний аспекти дослідження поєднано 

комплексною методикою дослідження, яка включає аналіз цілей та функцій 

розповіді, їх реалізацію в текстах композиційними та мовностилістичними засобами 

з урахуванням механізму самоорганізації.   

Ключові слова: детективна розповідь, композиція, лінгвосинергетика, 

самоорганізація, корпоративна та професійна лексика, засоби виразності, типи 

висунення, інформаційно-синергетична модель.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Цапенко Л. В. Англоязычный детективный рассказ: 

прагмастилистический и лингвосинергетический аспекты. Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2019. 

Диссертация посвящена исследованию англоязычного детективного рассказа в 

аспекте его языково-стилистической реализации, коммуникативно-прагматических 

задач передачи смысла и в аспекте самоорганизации. Описаны природа и сущность 

детективного рассказа, разработано его системное определение с точки зрения 

лингвистики. 

В прагмастилистическом аспекте изучена специфика лексики англоязычного 

детективного рассказа, определена ведущая информативная роль корпоративной и 

профессиональной лексики. Стилистические средства выразительности, их 

совокупность (типы выдвижения – конвергенция, сцепление, антитеза, эффект 

обманутого ожидания) привлекают внимание адресата к описанию отдельных 

событий, поступков, обстоятельств, интриги детективного рассказа. Доказана 

неразрывная связь лексики, средств выразительности, стилистических приемов с 

прагматическими задачами авторов рассказов. 

Композиция детективного рассказа рассмотрена как четырехуровневая 

структура с речевой реализацией композиционно- и архитектонико-речевых форм, в 

частности оппозитивным и неоппозитивным диалогом. С синергетической точки 

зрения механизм самоорганизации базируется на наличии постоянных 

противоречий на каждом уровне композиции и их творческом разрешении, что в 

детективном рассказе имеет свою специфику в виде содержательных маркеров. 

Информационно-синергетическая модель детективного рассказа разработана с 

учетом типовой структуры композиции; доказана ее универсальность для 

детективных рассказов разных авторов. 

Прагмастилистический и синергетический аспекты исследования объединены 

комплексной методикой, которая включает анализ целей и функций рассказа, их 

реализацию в текстах композиционными и лингвостилистическими средствами с 

учетом механизма самоорганизации. 
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Ключевые слова: детективный рассказ, композиция, лингвосинергетика, 

самоорганизация, корпоративная и профессиональная лексика, средства 

выразительности, типы выдвижения, информационно-синергетическая модель. 

 

SUMMARY 

 

Tsapenko L. V. English Detective Story: Pragma-Stylistic and Lingual-

Synergetic Aspects. Manuscript. 

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

Germanic Languages. Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The dissertation is focused on the study of the English detective story within the 

framework of its speech-stylistic realization, communicative-and-pragmatic tasks of its 

meaning expression as well as self-organization of the detective story plot. The nature and 

essence of the detective story, its social sources have been described. Also the 

characteristics of the story were specified. The research presents the systemic definition 

from a linguistic perspective. 

The thesis advances the classification of stories according to the types of lingual-

stylistic expressive means functioning in their texts. In this way the study reveals the 

specifics of the vocabulary typical of the English detective story, defining the leading role 

of the corporate and professional vocabulary in the analysed texts, which is mostly based 

on stylistically neutral lexis. The use of corporate and professional vocabulary in stories 

greatly simplifies the process in informing the addressee about the essence of the crime 

and the course of its investigation being one of the pragmatic goals of the story. 

Among the expressive means, lexical and syntactic stylistic devices were thoroughly 

analysed. The paper presents the study of the stylistic expressive means as types of 

foregrounding (convergence, cohesion, antithesis, the effect of defeated expectancy), 

identifies their functional role in drawing the addressee’s attention to the described events, 

actions and circumstances, engaged in creating the intrigue of the detective story. The 

research analyzes different types of connotations and exemplifies the specificity of the use 

of their emotional, evaluative and expressive types in the detective stories. 

The thesis reveals a close linkage between the vocabulary of a detective story, its 

stylistic expressive means and techniques, on the one hand, and the authors’ pragmatic 

tasks, on the other. The latter aim is to inform the addressee about the course of events and 

the story line development as well as to create of artistic images and symbols. 

The dissertation explores the composition of the detective story as a four-level 

structure, which demonstrates the formal construction of a story, its communicative 

actualization with the help of architectonic-communicative and compositional- 

communicative forms (ACF and CCF), the content component, as well as the emergence 

mechanism of characters, concepts and symbols. The types of CCF, their role in the plot 

transmission were studied. Two types of ACF − monologue and dialogue were considered. 

The thesis represents the opposed and non-opposed types of dialogues. Research shows 

that in the detective story an opposed dialogue prevails. The paper substantiated the 
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oppositional criterion using the theme and rheme division as the basic notions of the 

sentence perspective. 

It is argued that realization of the content of the associative-and-figurative level 

stands out with the indirect linkage of the plot, images and concepts of the detective 

stories. 

The composition of the detective story has also been studied from the standpoint of 

its self-organization. From the synergetic perspective, the self-organization mechanism is 

based on constant contradictions existing on each composition level and their creative 

solution. These contradictions essence in any text and their specifics in the detective story 

were described, as well as ways of resolving contradictions with the help of markers. 

In the dissertation the informational synergetic model of the detective story was 

developed. This model presents the typical construction of this genre: 1) commitment of 

the crime; 2) the investigation beginning − the detection of crime circumstances; 

3) clarification of the crime circumstances and hypothesising about those who might be 

interested in it; 4) the crucial event, due to which all the versions but one are rejected. 

The thesis indicated the transition (in p. 3) from synergetic point of view is a 

bifurcation zone, the instability zone in the story. At this point the investigation system 

seeks to identify the criminal, but recurrently returns to the course of investigation and 

reassessment of the conditions of the crime commitment. The elaborated model also 

proves the expediency of the application of such synergetic notions as “the order 

parameter”, “chains of the feedback path”, “dissipation” and “the ability of the 

components of a self-organized system to function as the mutually opposed models” in 

detective stories. The paper presents the informational synergetic model that indicates its 

universality based on the analysis of detective stories by different authors. 

For the purpose of the comprehensive study, embracing both pragma-stylistic and 

synergetic aspects of the English detective story, a complex methodological technique was 

employed. It comprises the analysis of the goals and functions of the story narration, their 

pragmatic realization in the text with the help of compositional and communicative 

stylistic means as well as the analysis of the detective story within the framework of the 

self-organization of its genre. The methodology elaborated in the dissertation implements 

an interdisciplinary approach to the study of the detective story. It is an organic synthesis 

of synergetic and traditional linguistic techniques. 

In the context of lingual-synergetic studies, the study of synergetic processes in the 

formation of a detective story is considered to be a new direction. It is viewed as a 

complex system (self-organization of its structure and composition). The obtained results 

support the relevance of applying the synergetic notions to the study of the formation and 

dynamics of a detective story. The key notions of synergetics can be realized when 

studying the development of the plot line, the inconsistencies of the story composition and 

the informational processes modelling of the investigation versions. 

Key words: the detective story, composition, linguistic synergetics, self-

organization, corporate and professional vocabulary, expressive means, types of 

foregrounding, informational synergetic model. 
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