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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Дисертацію присвячено виявленню когнітивно-комунікативних механізмів 

регулювання референції в англомовному діалогічному мовленні.  

Для сучасного мовознавства характерний підвищений інтерес до явища 

референції, що полягає в унікальній здатності мисленнєво-мовленнєвої діяльності 

людини до мовної репрезентації немовних сутностей. Природно, що в лінгвістиці 

референцію розглядають у термінах лінгвосемантики та лінгвопрагматики 

(Н. Д. Арутюнова, Ш. Баллі, С. А. Жаботинська), зокрема: за зв’язком референції з 

мовним вираженням (М. Дамміт, С. Доннелан, Р. Карнап, Ч. Огден, А. Річардс), 

з висловленням і реченням (Г. Гійом, Л. Б. Лєбєдєва, І. Б. Шатуновський), з 

просторово-часовим дейксисом (О. В. Падучева). 

Класичні дослідження референції передбачають використання логіко-

семантичного методологічного апарату (Н. Д. Арутюнова, О. В. Мосієнко, 

І. І. Ревзін, Я. Ю. Сазонова), в рамках якого аналіз та інтерпретація лінгвістичного 

матеріалу здійснюються за допомогою таких прийомів, як верифікація, 

протиставлення референтних і нереферентних ситуацій тощо. Водночас 

лінгвістична практика свідчить, що така методологія має певні обмеження, 

зумовлені наявністю у мові й мовленні алогічності та суб’єктивності. Ураховуючи 

це, виникла необхідність залучення складніших методологічних інструментів, 

які б уможливлювали урахування специфіки мовлення, пов’язаної з мовцем і 

слухачем, їхніми унікальними картинами світу, знаннями, ментальними  

репрезентаціями і мовними та мовленнєвими репертуарами, що сприяло появі 

суб’єктоцентричного напряму досліджень референції (Е. Бенвеніст, Р. О. Будагов, 

Г. Гійом, О. В. Падучева). 

Втім, незважаючи на значну кількість праць, пов’язаних  з референцією, 

низка питань залишається недостатньо дослідженою та потребує системнішого 

аналізу з урахуванням розробок у галузях когнітивної та комунікативної лінгвістик. 

Це стосується, насамперед, установлення лінгвокогнітивного механізму 

регулювання референції, визначення комунікативних чинників, що впливають 

на її регулювання. 

Актуальність обраної теми зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних 

досліджень на визначення проблем референції, механізмів її регулювання, 

необхідністю опрацювання нових принципів, методик та операційного 

інструментарію регулювання референції з урахуванням когнітивних парадигм. 

Дослідження процесу регулювання референції в когнітивно-комунікативному 

аспекті є вагомим, оскільки дає змогу по-новому осмислити референцію, дослідити 

когнітивні сутності, які лежать в основі її регулювання, сприяє з’ясуванню 

ступеню взаємодії мисленнєвих та мовленнєвих чинників. 

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

виконано у межах наукової теми кафедри англійської філології Волинського 

національного університету імені Лесі Українки «Семантичні, прагматичні 
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та когнітивні властивості мовних одиниць», затвердженої Вченою радою 

Волинського національного університету імені Лесі Українки (номер державної 

реєстрації 0197V004982). Тему дисертації затверджено Вченою радою Волинського 

національного університету імені Лесі Українки (протокол № 6 від 27.12.2012 р.) 

та уточнено Вченою радою Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки (протокол № 4 від 28.03.2019 p.). 

Мета роботи полягає в обґрунтуванні когнітивних механізмів та 

комунікативних стратегій і тактик процесу регулювання референції в англійському 

діалогічному мовленні, а також у встановленні закономірностей функціонування 

процесів регулювання референції у суб’єктній та міжсуб’єктній взаємодії. 

Об’єктом дослідження є референція в англомовному діалогічному мовленні. 

Предметом наукової розвідки є когнітивні механізми та комунікативні 

стратегії і тактики регулювання референції учасниками діалогічної взаємодії. 

Для досягнення поставленої мети в роботі поставлено та послідовно 

розв’язано такі завдання: 

− узагальнити філософські та лінгвістичні підходи щодо теорії референції;  

− виявити різновиди лінгвокогнітивних операцій, що лежать в основі 

регулювання референції в діалогічному мовленні; 

− установити чинники регулювання референції на мікро- та макрорівнях 

діалогічної взаємодії; 

− систематизувати комунікативні стратегії і тактики регулювання референції 

суб’єктами регулювання; 

− визначити основні типи комунікативних конфігурацій учасників діалогічної 

взаємодії; 

− установити різнорівневі засоби репрезентації регулювання референції. 

Матеріалом дослідження обрано 830 фрагментів полілогів, виокремлених 

методом суцільної вибірки з текстів сучасної британської та американської 

художньої прози (1977–2009 рр.) загальним обсягом 274 730 слів. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження слугують загальні 

засади сучасної когнітивно-комунікативної парадигми, що уможливлює 

дослідження регулювання референції у діалогічному мовленні із залученням 

класичних парадигм когнітивної лінгвістики. Дисертація ґрунтується на засадах 

когнітивної лінгвістики (Н. Д. Арутюнова, Л. І. Булатецька, І. А. Галуцьких, 

Р. Дірвен, В. Еванс, С. А. Жаботинська, О. С. Кубрякова, В. А. Маслова,) 

соціолінгвістики (Дж. Гамперц, Ю. А. Зацний, Т. О. Пахомова, В. А. Ущина,) 

дискурсознавства (Л. Р. Безугла, Н. С. Гошилик, С. В. Засєкін, І. Є. Фролова, 

І. С. Шевченко, Д. Шифрін) та теорії комунікації (С. Д. Абрамович, Ф. С. Бацевич, 

П.  Лінел, Г. Г.  Почепцов).  

Референція реалізується й регулюється природною мовою та в реальному 

часі і просторі й усвідомлюється як певна дія, включена у мовленнєву 

діяльність, що характеризується одночасно суб’єктністю та міжсуб’єктністю, а, 

відтак, має інгерентно інтеракційну природу, оскільки відбувається під час 
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мовленнєвої взаємодії усіх учасників комунікації. Зогляду на це, у роботі ми 

поєднали традиційні лінгвосемантичні методи аналізу формування, формулювання 

та регулювання референції з сучасними підходами, що дають змогу враховувати 

прагматичні особливості висловлень.  

Для розв’язання поставлених завдань у дисертації застосовано загальнонаукові 

(гіпотеко-дедуктивний, аналіз, синтез, описовий, порівняльний) і лінгвістичні 

методи дослідження. Серед них метод контекстно-ситуативного аналізу 

використано з метою виявлення ситуативних особливостей мовленнєвої взаємодії 

у кожному окремому фрагменті мовлення та подальшим виокремленням 

дискурсивних смислів, закладених комунікантами; метод прагматичного 

аналізу – для дослідження цілей, комунікативних дій та особливостей мовлення 

комунікантів; метод конверсаційного аналізу – для аналізу інтеракційної 

специфіки мовленнєвої поведінки у парах суміжних реплік; для систематизації 

комунікативних стратегій і тактик, що фіксуються регулюванням референції, 

використано методику аналізу комунікативних стратегій; концептуальний 

аналіз представлений сукупністю методик, які охоплюють лінгвістичний опис у 

термінах фігури і фону, з урахуванням теорії ментальних просторів Ж. Фоконьє. 

Елементи кількісного аналізу використано для визначення частотності різних 

типів домінант щодо референта та для представлення кількісного співвідношення 

поліфункційності референта. 

Гіпотеза, висунута в дисертації, полягає в тому, що процес регулювання 

референції здійснюється на мікрорівні та макрорівні діалогічної взаємодії за 

допомогою особливих мовленнєвих механізмів і стратегій, зокрема 

лінгвокогнітивних (суб’єктних) і прагмакомунікативних (міжсуб’єктних). 

Мікрорівень діалогічної взаємодії представлений однією парою суміжних реплік, 

а макрорівень – двома і більше парами суміжних реплік, що дає змогу простежити 

мовленнєву реалізацію предмета думки мовця у динаміці її розгортання.  

Наукова новизна дисертації зумовлена тим, що робота є першим цілісним 

дослідженням процесу регулювання референції з урахуванням когнітивного та 

комунікативного підходів. Новизна визначається тим, що вперше здійснено 

комплексний аналіз регулювання референції в діалозі персонажів англомовних 

творів на двох рівнях взаємодії (у межах пар суміжних реплік та на рівні 

макроструктури діалогу). Новим є використання комплексної методики для 

дослідження референції, що охоплює методи когнітивної і комунікативної 

лінгвістик, лінгвосемантики та лінвопрагматики, а також елементи 

конверсаційного аналізу. Новизною характеризується й здійснений аналіз 

інтеракційної специфіки мовленнєвої поведінки у парах суміжних реплік. У 

дисертації запропоновано нове тлумачення референційного коду як когнітивно-

комунікативної структури. Процес регулювання референції вперше розглядається 

як когнітивно-комунікативна стратегія. Запропоновано нову когнітивну модель 

регулювання референції на мікрорівні й макрорівні діалогічної взаємодії. Крім 

того, уперше виявлено і визначено частотність різних типів домінант стосовно 
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референта та представлено кількісне співвідношення поліфункційності референта. 

Виявлено і описано чинники, які впливають на процес регулювання референції. 

Виокремлено та проаналізовано комунікативні стратегії і тактики регулювання 

референції у динаміці їх використання в англомовному діалозі. Уперше описано 

вплив соціальної, інтелектуальної та психологічної дистанції на регулювання 

референції. Виокремлено конфігурації учасників діалогічної взаємодії у процесі 

регулювання референції. Новим є виявлення та систематизація різнорівневих 

мовних засобів, за допомогою яких здійснюється регулювання референції в 

діалогічному мовленні. 

Наукову новизну результатів дослідження узагальнено в таких твердженнях:  

− під регулюванням референції розуміємо когнітивно-комунікативну 

стратегію зміни висловлення на мікрорівні чи перехід на інший предмет думки 

мовця (ПДМ) (термін Е. Я. Мороховської) або топік на макрорівні діалогічної 

взаємодії. 

− регулювання референції знаходить реалізацію в лінгвокогнітивних 

операціях реструктурації в межах пар суміжних реплік і в лінгвокогнітивних 

операціях актуалізації, реактуалізації та блокування референції на макрорівні 

діалогічної взаємодії. 

− мікрорівень діалогічної взаємодії представлений лінгвокогнітивною 

операцією реструктурації. Стратегія регулювання референції на мікрорівні 

діалогічної взаємодії реалізується зміною референційного коду у межах пар 

суміжних реплік, які представлені ініціативною реплікою та респонсивною 

реплікою. Стратегія регулювання референції на макрорівні діалогічної взаємодії 

реалізується шляхом організації дій суб’єкта регулювання з метою зміни 

макроструктури діалогу (предмету думки мовця). 

− процес регулювання референції відбувається у ситуації комунікативної 

тріади (два учасники інтеракції та сторонній реципієнт (ініціатор регулювання 

референції)), комунікативної діади (два учасники інтеракції, один з яких 

реструктурує репліку іншого/змінює предмет думки мовця) та комунікативної 

монади (два учасники інтеракції, один з яких реструктурує власну репліку). 

− кооперативна стратегія регулювання референції сприяє реалізації інтенцій 

комунікантів, встановлює доброзичливу атмосферу спілкування та обумовлює 

позитивний перебіг вербальної інтеракції. Маніпулятивна стратегія регулювання 

референції спрямована на реалізацію прихованого впливу на співрозмовника для 

досягнення власних цілей і є некооперативною стратегією. Для некооперативної 

стратегії регулювання референції типовим є недотримання її учасниками усіх 

правил, принципу кооперації та неузгодженість їх комунікативної поведінки. 

Теоретичне значення роботи полягає у застосуванні когнітивно-

комунікативного підходу до аналізу мовних явищ. Отримані результати 

поглиблюють наукове знання у таких мовознавчих дисциплінах, як когнітивна 

лінгвістика (виявлення та систематизація когнітивних операцій, що маркуються 

регулюванням референції), комунікативна лінгвістика (виявлення та систематизація 
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комунікативних стратегій і тактик, що доповнюють основні властивості стратегії 

регулювання референції). 

Практична цінність основних положень дослідження й отриманих 

результатів полягає в можливості їхнього використання в навчальній роботі 

ЗВО, зокрема у викладанні нормативного курсу «Загальне мовознавство» (розділи 

«Мова і суспільство», «Методи дослідження мови»), «Стилістика» (розділи 

«Лексична стилістика», «Синтаксична стилістика»), теорії мовленнєвої комунікації 

(розділ «Комунікація як мовленнєва діяльність»), під час розроблення спецкурсів 

із когнітивної та комунікативної лінгвістик; у навчально-методичній роботі під 

час підготовки навчальних і методичних посібників із досліджуваної проблематики; 

у науково-дослідницькій роботі студентів та аспірантів. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

пройшли апробацію на 7 міжнародних наукових конференціях: «Пріоритети 

германського та романського мовознавства» (Луцьк, 2009–2013), «Urgent Problems 

of Philology and Linguistics» (Будапешт, 2015), «Виклики та парадокси соціальної 

взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти» 

(Луцьк, 2019). Крім того, основні положення дисертації були виголошені на 

фестивалях науки Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки (2012–2019 рр.) та засіданнях кафедри англійської філології СНУ 

імені Лесі Українки (2012–2019 рр.) 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в 10 публікаціях, із 

них 7 статей у фахових виданнях, затверджених ДАК України, 1 – в іноземному 

виданні (Угорщина). Усі публікації виконано одноосібно. Загальний обсяг 

публікацій – 3,9 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 

із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 

джерел, списку джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг дисертації – 

231 сторінка, обсяг основного тексту – 206 сторінок. Наукова праця містить 

9 рисунків, 6 таблиць. Список використаних джерел налічує 283 позиції, у тому 

числі 22 джерела фактичного та ілюстративного матеріалу. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, сформульовано мету й 

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

матеріал та методи дослідження, сформульовано робочу гіпотезу, розкрито 

наукову новизну, висвітлено теоретичне й практичне значення роботи, подано 

відомості про апробацію та публікації результатів дослідження, описано структуру 

та обсяг дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

референції у діалогічному мовленні» представлено основні теоретичні 

положення, пов’язані з дослідженням референції та діалогічного мовлення, 
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розглянуто багатогранну парадигму референції в сучасній лінгвістиці, визначено 

методи наукового дослідження та вибудувано його алгоритм.  

Дослідники референції, зокрема, С. Крипке, Х. Патнем, Дж. Серль, П. Стросон 

трактують її як ідентифікацію, метою якої є апеляція до конкретного об’єкта 

та/або виконання умов істинності. Сучасна теорія референції ґрунтується на 

філософських концепціях значення Г. Фреге і Б. Рассела, які вважали, що зв’язок 

між словами і референтами опосередкований смислами (Г. Фреге); референція 

характеризується лише двома рівнями, що складаються зі слів та їх референтів 

(Б. Рассел). В основі лінгвістичної теорії референції лежить теорія актуалізації 

Ш. Баллі та відповідно до якої вид безпосереднього зв’язку мовного вираження 

розглядають з предметом навколишнього світу, який репрезентується мовними 

засобами. Референція відбувається за умови існування в конкретній ситуації 

єдиного об’єкта, на позначення якого використовують мовну одицю та 

релевантності мовної одиниці для ідентифікації слухачем цього об’єкта процесі 

його вербалізації. 

Референція реалізується у мовленнєвих актах, тому адресант і адресат є 

головними учасниками ситуації мовлення та суб’єктами регулювання референції, 

яке відбувається у діалогічній взаємодії.  

Регулювання референції трактуємо як когнітивно-комунікативну стратегію 

реструктурації висловлення під час діалогічної взаємодії між учасниками 

комунікації, пов’язану з підбором мовних (лексичних, граматичних, стилістичних) 

та позамовних (когнітивних, прагматичних, стратегічних) засобів встановлення 

та зміни референційного коду висловлення. 

Під референційним кодом розуміємо систему лінгвальних ресурсів (лексем, 

граматичних структур, стилістичних засобів), оскільки референція (когнітивна 

дія) і код (відповідна їй мовна форма) є взаємозалежними складниками одного 

цілого.   

Процес регулювання референції відбувається в умовах комунікативної 

ситуації, що аналізується у працях таких мовознавців, як В. І. Бєліков, 

В. В. Красних, Л. П. Крисін, О. О. Селіванова, Н. І. Формановська, Р. Якобсон, 

та ін. Услід за В. А. Ущиною, розглядаємо комунікативну ситуацію як обмежений у 

часі й просторі цілісний, соціально осмислений процес безпосередньої мовленнєвої 

взаємодії комунікантів в умовах, якими визначається їхня дискурсивна поведінка і 

способи реалізації їх прагмакомунікативних інтенцій (В. А. Ущина).  

Комплекс загальнонаукових і лінгвістичних методів слугував методологічною 

основою дослідження механізмів регулювання референції в діалогічному мовленні, 

яке було проведено у три етапи. 

Перший етап передбачав підбір матеріалу дослідження. Корпус даних для 

вивчення механізмів регулювання референції було укладено на основі фрагментів 

діалогів та полілогів, обраних методом суцільної вибірки з англомовних художніх 

творів другої половини ХХ ст. Ілюстративний матеріал було умовно поділено 

на дві групи: 1) фрагменти, що складаються з однієї пари суміжних реплік для 
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визначення лінгвокогнітивних операцій актуалізації референції в англомовному 

діалогічному мовленні); 2) фрагменти, що складаються із двох і більше пар 

суміжних реплік. Для аналізу прагмакомунікативної динаміки регулювання 

референції з основним аналітичним фокусом на комунікативних стратегіях і 

тактиках, що при цьому використовувалися. 

На другому етапі основне завдання полягало у з’ясуванні лінгвокогнітивних 

операцій, задіяних в актуалізації референційного коду – структури і змісту 

позначення референта. Дослідження проводилось з опорою на методику 

лінгвосемантичного аналізу, а також за допомогою концептуального аналізу 

С. А. Жаботинської. Був здійснений лінгвокогнітивний аналіз когнітивних 

операцій регулювання референційного коду у мікромовленнєвому акті референції. 

Третій етап спрямований на розв’язання проблеми, що стосується 

динаміки регулювання референції у діалогічній взаємодії. На цьому етапі був 

проведений прагмакомунікативний аналіз стратегій і тактик регулювання 

референції у макромовленнєвому акті референції. Було визначено конфігурації 

структури комунікативного акту регулювання референції залежно від кількості 

його учасників і встановлено вплив соціальної, інтелектуальної та 

психологічної дистанції на динаміку протікання цього процесу. Для виявлення 

й аналізу комунікативних стратегій і тактик, задіяних комунікантами під час 

регулювання референції, було використано методику аналізу комунікативних 

стратегій (Т. А. ван Дейк, І. Є. Фролова та ін.). Стратегічний підхід до аналізу 

регулювання референції дозволив нам дослідити динаміку цього процесу як в 

аспекті продукування, так і в аспекті сприйняття й інтерпретації.  

У другому розділі «Когнітивний механізм регулювання референції у 

діалогічному мовленні» розглянуто когнітивну модель регулювання референції 

на мікрорівні та макрорівні діалогічної взаємодії, описано чинники регулювання 

референції суб’єктами взаємодії. 

У сучасній лінгвістиці референт розглядають як поліфункційний об’єкт 

(епістемічний, аксіологічний, деонтичний). У фазі активної дискусії субʼєкти 

регулювання референції спільно конструюють реальність у взаємодії, активно 

домовляються щодо предмета дискусії. Найчастіше референт функціонує як 

аксіологічний об’єкт з частотністю 53 %, що складає більше, ніж половину від 

загальної кількості виокремлених випадків вживання. Частотне представлення 

поліфункційності референта проілюстровано на рис. 1. 

 

Рис. 1. Частотне представлення поліфункційності референта 

53%
34%

13% Референт як 
аксіологічний об’єкт

Референт як 
деонтичний об’єкт

Референт як 
епістемічний об’єкт
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Проаналізувавши актуалізацію референта за допомогою виявлення 

тематичних домінант, було з’ясовано, що епістемічними домінантами стосовно 

референта є такі лексичні одиниці: to know, to think, if-when, to mean, to understand. 

Лексична одиниця to know у функції епістемічної домінанти має найвищу 

частотність – 43 % від загальної кількості виокремлених одиниць і може вважатися 

прототиповим мовним засобом репрезентації цієї домінанти, наприклад: “It’s 

not easy,” he said, already on the defensive. He knew this would not be pleasant. 

“You, Mr. Pro Bono, Mr. Public Interest Law?” “I know. I know. I feel like a 

turncoat.” “You are a turncoat.” 

Аксіологічні домінанти вербалізуються такими лексичними одиницями, як 

bad, good, worry, beautiful, nice, love, dangerous, serious, clever, stupid, afraid, 

brave, important, happy, different, easy, similar, real, funny, misterious, ugly etc. 

Найчастотнішими є лексичні одиниці bad і good (16 % та 10,7 % відповідно), які 

засвідчують що, судження найчастіше оцінюються за шкалою «добре – погано». 

“This Is terrible, Una. Such bad luck. How long will you be in plaster?” “Six weeks,” 

said Dennis, hovering in the background anxiously. He was sorting out papers for 

recycling, a job his wife usually did efficiently, while he was getting in a muddle. 

“Five and a bit now,” corrected Una. “The doctors and nurses were lovely; said I’d 

be right as rain”. 

Деонтичними домінантами щодо референта є модальні дієслова та імперативні 

вирази: сan (фізична здатність), want (бажання), can (припущення), have to 

(обов’язок), would like (бажання), need (необхідність), will (намір), may 

(припущення), imperatives (імперативи), наприклад: “But itʼs just not whole 

unless youʼre here.” “Iʼll never be part of your family, Bella.” I could have been. I 

would have been good there. But that was just a distant future that died long before it 

had a chance to live.” Найчастотнішою домінантою є сan (фізична здатність) – 

33,3 % від загальної кількості.  

Механізм регулювання референції на мікрорівні забезпечується заповненням 

ментальних просторів. Створення ментальних просторів слугує засобом, що 

забезпечує розуміння внутрішнього процесу побудови значення. Розгортання 

ментальних просторів відбувається у ході діалогічної взаємодії, під час якої 

виникають і трансформуються усі ментальні конструкції в режимі реального часу. 

Лінгвокогнітивний процес включає лінгвокогнітивну операцію реструктурації, 

яка здійснюється суб’єктами регулювання референції та визначає характер 

взаємодії між мисленням і мовою. 

Лінгвальними маркерами регулювання референції на мікрорівні є 

займенники, іменники, дієслова, прикметники, артиклі, сполучники умови і 

часу, найчастотнішими серед яких є займенники (31,8 % від загальної кількості 

виокремлених одиниць).  

Регулювання референції на макрорівні діалогічної взаємодії характеризується 

зміною між дискурсивними одиницями. Виходячи з цього, ми, слідом за 
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С. В. Засєкіним, трактуємо зміни між дискурсивними одиницями у термінах 

«фігури» та «фону». За параметром виділеності одна з таких структур є 

траєктором (фігурою), а інша орієнтиром (фоном).  

Макрорівень дискурсу представлений лінгвокогнітивними операціями 

актуалізації референції, реактуалізації референції та блокування референції. 

Лінгвальними маркерами лінгвокогнітивної операції актуалізації референції є: 

so, look, but, by the way, let’s talk about N, tell me about N, let’s talk about 

something else, let’s change the subject. Така маркованість переходу зумовлює 

активізацію уваги реципієнта, налаштовує його на новий топікальний фрейм, 

наприклад: “So how long have you known Patrick?” he asked cautiously.“Why do 

you ask?” “Sorry. Look, is there anything you can tell me about what’s happened to 

Patrick in the past four years? I am after all, an old friend. And now I’m his lawyer. 

You can’t blame me for being curious”. 

Лінгвальними маркерами лінгвокогнітивної операції реактуалізації 

референції є: so, try it again, I’d like to hear the story, don’t forget the N, let’s hear 

the rest of it, where was I? Лінгвокогнітивна операція реактуалізації референції 

має місце тоді, коли суб’єкт регулювання референції не отримує релевантної 

інформації під час обговорення запропонованого предмету думки мовця, а тому 

пропонує його для дискусії повторно. 

Лінгвокогнітивна операція блокування референції представлена обмеженим 

набором лінгвальних маркерів, оскільки блокування референції у комунікативному 

аспекті реалізує некооперативну комунікативну стратегію. Було розроблено дві 

когнітивні моделі блокування референції. Модель 1 А-Б − припинення актуалізації 

запропонованого предмету думки мовця, самоусунення від інтеракції. Модель 2 

А-Б-АНПДМ полягає у припиненні актуалізації запропонованого предмету 

думки мовця, блокуванні референції, актуалізації нового предмету думки мовця 

(iнтродукція нового предмету думки мовця), наприклад: Salander was stearing 

down at the table. “Most people would give an eye tooth to have such a gift”. “I 

don’t want to talk about it”. “We’ll drop it. Are you glad you came back?” “I don’t 

know. Maybe it was a mistake.” 

У процесі регулювання референції суб’єкти регулювання демонструють 

високий/низький ступінь залученості у запропонованому предметі думки мовця, 

тому залученість відіграє ключову роль при регулюванні референції. Низький 

ступінь залученості характеризується дистанціюванням (відстороненням) від 

топіка та (само)усуненням одного з комунікантів від розмови чи від інтеракції 

взагалі.  

Релевантність наданої інформації відіграє важливу роль у процесі 

регулювання референції, оскільки ступінь релевантності наданої суб’єктом 

регулювання референції інформації впливає на ефективність комунікації та 

реалізацію його інтенцій, наприклад: “Where’s Zeke?” “That’s exactly what I 
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figured” Cap said angrily. “She gets in trouble. Her money is threatened, and so she 

sends you down here looking for Zeke or some other klutz you can grease to do 

something stupid. He gets caught. You get caught. You take the fall and she forgets 

your name. You’re a dumbass, Lance, you know that.” “Yes, I know. Where’s Zeke?” 

“In jail.” “Where?” “Texas. Feds got him running guns. You’re stupid, you know 

that. Don’t do this…” 

Емотивність відіграє важливу роль при організації референції та підборі 

мовних одиниць, які забезпечують ефективність спілкування. Стани, у яких 

перебувають суб’єкти регулюваня референції, варіюються від гніву до веселого 

настрою. Випадками регулювання референції під впливом емоційних станів 

можуть бути такі: 1) емоційний стан суб’єкта регулювання референції 1 відповідає 

емоційному стану суб’єкта регулювання референції 2 (ЕС1 = ЕС2); 2) емоційний 

стан суб’єкта регулювання референції 1 не відповідає емоційному стану суб’єкта 

регулювання референції 2 (ЕС1 ≠ ЕС2).  

У третьому розділі «Комунікативний механізм регулювання референції 

у діалогічному мовленні» визначено комунікативні стратегії і тактики 

регулювання референції, описано вплив соціальної, інтелектуальної та 

психологічної дистанції на регулювання референції, визначено конфігурації 

учасників комунікації у процесі регулювання референції і проаналізовано 

різнорівневі засоби його репрезентації. 

При встановленні комунікативних стратегій було виокремлено кооперативні, 

маніпулятивні, некооперативні стратегії (терміни А. М. Пшеничних). Реалізація 

кооперативної стратегії регулювання референції, здійснюється за допомогою 

комунікативних тактик, які представлені на рис. 2: 

− тактика підтримки контакту в обраній тональності спілкування, 

наприклад: “What has your dad threatened to do to him lately?” Despite herself, 

Maggie laughed. “They don’t have a surgical name for it yet.” “But it’s performed 

without an anaesthetic?” “With two bricks and a rusty razor blade,” said Maggie. 

− невербальна тактика сміхової реакції, наприклад: “That’s no monster. 

That’s my mutt. Let me tell you, there’s a kitty-cat lurking beneath that rugged 

exterior. Right, boy?” “Some kitty-cat. He scared me half to death, I’ll have you 

know”. Warren smiled. 

− тактика згоди, наприклад: “I want my hour out, you know.” “I know, Sam. 

Let’s go” “It’s real important to me.” “I know, Sam. It’s real important to everyone. 

We’ll try and make it up late, okay?” 

− тактика відновлення мовленнєвого потоку на запропонований 

предмет думки мовця наприклад: “Bricks don’t burn […] I had a seat belt, an 

airbag, a helmet.” “Evel Knievel himself.” The nurse brought the diet Cokes, and 

wanted to chat for a moment. She finally left. “Where was I?” Patrick asked. “I think 

you were about to torch it.” “Right. I listened for a moment. 
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Рис. 2. Тактики реалізації кооперативної стратегії 
 

Реалізація кооперативної стратегії сприяє реалізації інтенцій комунікантів, 

установлює доброзичливу атмосферу спілкування та забезпечує позитивний 

комунікативний ефект актуалізації референції.  

Маніпулятивна комунікативна стратегія спрямована на реалізацію 

прихованого впливу на співрозмовника для задоволення досягнення власних 

цілей. Маніпулятивна стратегія є некооперативною стратегією, наприклад: 

“How many people know the truth?” “That you’re alive?” “Right now, you and me 

and Anita and my partner. Henrik’s lawyer knows about two-thirds of the story, but 

he still thinks you died in the sixties.” Harriet Vanger seemed to be thinking 

something over. She stared out at the dark. Mikael once again had an uneasy feeling 

that he was in a vulnerable situation, and he reminded himself that Harriet Vanger’s 

own rifle was on a camp bed three paces away. Then he shook himself and stopped 

imagining things. He changed the subject. “But how did you come to be a sheep 

farmer in Australia? I already know that Anita smuggled you off Hedeby Island, 

presumably in the boot of the car when the bridge re-opened the day after the accident”. 

Для некооперативної комунікативної ситуації типовим є недотримання її 

учасниками усіх правил, принципу кооперації та неузгодженість їх 

комунікативної поведінки. Ця стратегія реалізується через такі комунікативні 

тактики, представлені на рис. 3: 

− тактика переадресації, наприклад: “You can’t blame me for being curious.” 

“You’ll have to ask him,” she said, with a trace of sweetness, then returned to her 

magazine. He ate her peanut. 

− тактика вибачення, наприклад: “Cremation was a nice touch.” “Thanks. I 

highly recommend it.” “Makes it impossible to determine cause of death and identity, a 

few important things like that.” “Let’s not talk about that.” “Sorry.” “Then I got 

wind of Mr. Benny Aricia and his little war with the Pentagon and Platt & Rockland 

Industries. 

− тактика затримки відповіді, наприклад: “Surprise, surprise.” “That’s all 

she wants, for now anyway.” “I’ll give her the divorce, Sandy, and gladly. But it 

Кооперативна стратегія 

тактика підтримки контакту 

у вибраній тональності 

спілкування 
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тактика відновлення мовленнєвого 

потоку на запропонований 

предмет думки мовця 

невербальна тактика сміхової 

реакції  
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won’t be as easy as she thinks.” “What do you have in mind?” “We’ll talk about it 

later. I’m tired.” “We have to talk sometime, Patrick. Whether you realize it or not, 

we have many things to discuss.” “Later. I need to rest now. 

− тактика повтору, наприклад: The colonel never looked from the sheet of 

paper. “We need your list of witnesses”. “See my lawyer.” “And we need to know 

what to do with your things.” “See my lawyer.” “Okay. We have numerous 

requests for the interviews from the press.” “See my lawyer.” 

− тактика експліцитної відмови, наприклад: “Who are they?” “Patrick 

will tell you.” “You have the money, don’t you?” “I can’t answer that question.” 

− тактика імпліцитної відмови, наприклад: The telephone rang. “Hi, 

Lisbeth. Dragan. I’ve got a job for you.” “I don’t have time.” “This is important.” 

“I’m busy.” She put the receiver. 
 

 
 

Рис. 3. Тактики реалізації некооперативної стратегії 
 

Прецедентні феномени відіграють важливу роль у спілкуванні, надаючи 

мовленню виразності та експресивності. Актуалізація прецедентних феноменів 

є важливим аспектом регулювання референції, оскільки передбачає активізацію 

значних когнітивних зусиль суб’єктами регулювання референції, необхідних 

для того, щоб ідентифікувати намір мовця, наприклад: Sheriff Barnes interposed 

a drawling comment. “Now wait a minute, Ray, let’s not get our cart before our 

horse.”.“I know what I’m doing,” Sprague said. Mason turned to Sheriff Barnes and 

said, “I think you and I can get along, Sheriff.”  

У процесі регулювання референції актуалізується дві функції: гармонізуюча 

та агональна (терміни І. В. Лесик). Гармонізуюча функція пов’язана з 

успішністю комунікації, оскільки мовці дотримуються усіх принципів і правил 

комунікативної взаємодії, тональність спілкування є дружньою та невимушеною. 

Обидва суб’єкти регулювання референції реалізують свої комунікативні наміри 

й інтенції. Агональна функція реалізується у процесі блокування референції, 

Некооперативна стратегія 

тактика переадресації 

тактика затримки відповіді тактика повтору 

тактика експліцитної 

відмови 
тактика імпліцитної відмови 

тактика вибачення 



13 

коли має місце асиметрія інтенцій суб’єктів регулювання референції, низький 

ступінь залученості одного з них у запропонованому предметі думки мовця. 

Тональність спілкування є напруженою та простежується конфліктність 

позицій обох суб’єктів регулювання, наприклад: “Where’s the book?” − “Over 

there in the drawer. I’ve kept it in storage with other family treasures since the 

foreclosure. I got it out the other day. I thought you might want to see it.” − “No. I 

do not want to see it.” “Go ahead. You wanted to know about your family. Well, 

there they are. Grandfather, great-grandfather, and all sorts of Cayhalls at their 

very best. Caught in the act, and quite proud of it.” “Stop it, Lee.” “There were other 

lynchings, you know.” “Shut up, Lee. Okay? I don’t want to hear any more.” − 

“That sounds sort of romantic.” “Knock it off, Lee. Go to sleep.” “I can’t sleep.” 

“Try it.” “Let’s tell Cayhall stories, okay, Adam? I know a few more lynching 

stories.” “Shut up, Lee!” Adam screamed and she was suddenly quiet. 

Процес регулювання референції відбувається у ситуації комунікативної 

тріади (два учасники інтеракції та сторонній реципієнт (ініціатор регулювання 

референції)), комунікативної діади (два учасники інтеракції, один з яких 

трансформує репліку іншого) та комунікативної монади (два учасники інтеракції, 

один з яких ініціює зміну структури власної репліки).  

Регулювання референції в ситуаціях комунікативної діади і комунікативної 

монади має місце на мікрорівні дискурсу. Комунікативна діада: Суб’єкт 1 – 

Суб’єкт 2 (ініціатор регулювання референції), наприклад: “Lisbeth, I’m your 

boss, and even if I were attracted to you, I’d never act on it” […] I like you a lot. But 

it’s not a physical thing.” “That’s good. Because it’ll never happen” […] He struggled 

to find the right words. “Lisbeth, I understand that you’re not interested in an old 

man of fifty plus.” “I’m not interested in an old man of fifty plus who’s my boss”. 

Під ситуацією комунікативної монади розуміємо діалог суб’єктів регулювання 

референції, коли репліку змінює не реципієнт репліки, а її продуцент. Він 

змінює власну репліку, розширюючи чи звужуючи значення, маркує той чи той 

елемент висловлення, наприклад: “So, what is your gift and how did you know 

about it?” asked Christie. “I can see into the future, the probable future”, Rosalind 

said slowly. “I’m a medium too, although I don’t work as a medium very often 

because it drains me. It’s exhausting.” 

За умов комунікативна тріади необхідно враховувати фактор стороннього 

реципієнта, який є релевантним суб’єктом ситуації спілкування. Комунікативна 

тріада виглядає таким чином: Суб’єкт 1 – Суб’єкт 2 + Суб’єкт 3 (сторонній 

реципієнт). Сторонній реципієнт реалізує механізм комунікативної інтерференції 

(втручання) через експліцитно-вербальні прийоми, наприклад: “I think Mr. Hall 

should be determined by Kravits & Bane.” 

“Oh wonderful, Daniel,” Wycoff said.“Typical hard-nose response to a delicate 

issue. Then who’ll represent Cayhall? Think about him for a moment. The man needs 

a lawyer! Adam may be his only chance.” 
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“God help him,” Rosen mumbled. 

E. Garner Goodman decided to speak. […] “The image of this firm? Do you 

honestly think we’re viewed as a bunch of underpaid social workers dedicated to 

helping people?” 

“Or how about a bunch of nuns working in the projects?” Wycoff added 

helpfully, with a sneer. 

Регулювання референції в ситуаціях комунікативної діади і комунікативної 

монади відбуваються на мікрорівні діалогічної взаємодії. Регулювання референції 

у ситуації комунікативної тріади (активне втручання стороннього реципієнта) 

охоплює значний сегмент дискурсу та реалізується на макрорівні. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Когнітивно-комунікативна парадигма дає підстави розглядати референцію 

як явище когнітивного порядку, що реалізується у мовленнєвій діяльності.  

Дослідження процесу регулювання референції у діалогічному мовленні у 

площині когнітивно-комунікативної парадигми дозволило визначити його як 

вираження мовцем епістемічного, деонтичного й аксіологічного ставлення до 

референта з урахуванням його формально-семантичних, лінгвокогнітивних і 

прагмакомунікативних аспектів.  

Референція регулюється у мовленнєвій інтеракції суб’єктів комунікації, а, 

відтак, її розгляд охоплює суб’єктні і міжсуб’єктні особливості цієї взаємодії. 

Процес регулювання референції є невід’ємною частиною комунікативного акту, 

що визначається намірами мовця та інтерпретаціями слухача. Середовищем 

реалізації акту регулювання референції є англомовна діалогічна взаємодія, що 

характеризується безпосереднім обміном репліками її двох або більше учасників. 

Процес регулювання референції здійснюється на мікро- та макрорівнях 

діалогічної взаємодії за допомогою особливих мовленнєвих механізмів і стратегій, 

що включають як лінгвокогнітивні (суб’єктні), так і прагмакомунікативні 

(міжсуб’єктні). Мікрорівень діалогічної взаємодії представлений однією парою 

суміжних реплік, а макрорівень – двома і більше парами суміжних реплік, що 

дає змогу простежити мовленнєву реалізацію предмета думки мовця у динаміці 

її розгортання.  

Під час акту регулювання референції комуніканти послуговуються засобами 

референційного коду відповідно до своїх прагматичних цілей та комунікативних 

стратегій. Когнітивні механізми, за допомогою яких у діалогічній взаємодії 

регулюється референція, виявляються у ході реалізації таких лінгвокогнітивних 

операцій: реструктурації, актуалізації, реактуалізації та блокування. З’ясування 

закономірностей регулювання референції шляхом ідентифікації вищеназваних 

лінгвокогнітивних операцій дало змогу визначити характер взаємодії між 

когнітивними діями та їх мовним утіленням, сприяючи виявленню лінгвальних 
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особливостей регулювання референції, реалізованого сукупністю різнорівневих 

мовних засобів. 

Під час регулювання референції у процесі діалогічної взаємодії у свідомості 

суб’єктів інтеракції утворюються референційні структури, що уможливлюють 

осмислення й інтерпретацію мовлення свого комунікативного партнера. 

Розгортання ментальних просторів відбувається у ході діалогічної взаємодії, під 

час якої виникають і трансформуються усі ментальні конструкції.  

Найчастіше референт є об’єктом оцінного ставлення суб’єктів регулювання 

референції, що зумовлено антропоцентричним підходом у сучасних лінгвістичних 

розвідках. Референт актуалізується суб’єктами мовлення як епістемічний, 

деонтичний та аксіологічний об’єкт. Лінгвокогнітивна операція актуалізації 

референції забезпечує динамічне розгортання предмета думки мовця на макрорівні 

діалогічної взаємодії. Лінгвокогнітивна операція реактуалізації референції 

зумовлює повернення до попереднього предмету думки мовця, а лінгвокогнітивна 

операція блокування референції передбачає припинення актуалізації предмета 

думки мовця, який динамічно розвивався у процесі діалогічної взаємодії. 

Залученість обох суб’єктів регулювання референції у запропонованому 

предметі думки мовця є важливим чинником, який впливає на перебіг процесу 

регулювання референції. Якщо ступені залучення обох комунікантів збігаються, 

то відбувається динамічне розгортання обраного предмета думки мовця. У разі 

асиметрії ступенів залучення суб’єктів регулювання референції, коли один з 

учасників вербальної інтеракції не бажає обговорювати запропонований 

предмет думки мовця, має місце блокування референції на одну позицію топіка. 

Перебіг процесу регулювання референції залежить від релевантності 

референційного коду, який обирає суб’єкт мовлення у процесі вербальної 

взаємодії та введеного у дискусію предмета думки мовця. Низький ступінь 

релевантності наданої мовцем інформації вимагає від слухача застосування 

значних когнітивних зусиль для декодування повідомлення. 

Процес регулювання референції неможливо досліджувати без урахування 

емотивності, оскільки взаємодія суб’єктів регулювання референції відбувається 

в умовах їх перебування у певній комунікативній ситуації. Емоційні стани, у 

яких перебувають суб’єкти мовлення зумовлюють організацію референційного 

коду чи вибір предмету думки мовця. 

Установлення цілісного когнітивно-комунікативного механізму регулювання 

референції, визначення суб’єктів регулювання референції як суб’єктів 

комунікативного процесу дозволили систематизувати комунікативні стратегії і 

тактики у процесі регулювання референції. Визначені кооперативні, 

некооперативні та маніпулятивні стратегії, які реалізують суб’єкти регулювання 

референції у процесі вербальної взаємодії. Реалізація цих стратегій передбачає 

застосування різних тактик суб’єктами мовлення у процесі діалогічної взаємодії. 



16 

Кооперативна комунікативна стратегія реалізується за допомогою тактики 

підтримки контакту у вибраній тональності спілкування, невербальної тактики 

сміхової реакції, тактики згоди та тактики відновлення мовленнєвого потоку на 

запропонований предмет думки мовця. 

Некооперативна комунікативна стратегія представлена тактиками 

переадресації, вибачення, затримки відповіді, повтору та тактиками експліцитної 

й імпліцитної відмови. 

Маніпулятивна некооперативна стратегія може мати експліцитні та імпліцитні 

маркери реалізації, залежно від інтенцій суб’єктів регулювання референції.  

Соціальні ролі, у яких перебувають суб’єкти регулювання референції, є 

вагомим чинником регулювання референції, оскільки зумовлюють підбір та 

організацію референційного коду суб’єктами мовлення відповідно до тих 

соціальних ролей, у яких вони перебувають у процесі діалогічної взаємодії. 

Установлено, що у процесі регулювання референції соціальні ролі суб’єктів 

регулювання можуть бути симетричними й асиметричними. 

Особливої значущості в процесі регулюванні референції набуває 

психологічний аспект мовленнєвої діяльності. Параметри міжособистісних 

стосунків та ступінь їх психологічної близькості позначають різний рівень 

психологічної дистанції, що впливає на добір та організацію референційного 

коду, вибір предмета думки мовця та інтерпретацію повідомлення.  

У процесі вербальної взаємодії між суб’єктами регулювання референції як 

носіями індивідуальних когнітивних світів існує інтелектуальна дистанція, яка 

є вагомим фактором впливу на регулювання референції. Виявлено епістемічний 

чинник, який формує інтелектуальну дистанцію та перешкоджає адекватній 

інтерпретації повідомлення. 

Процес регулювання референції відбувається у ситуації комунікативної 

тріади (два учасники інтеракції та сторонній реципієнт (ініціатор регулювання 

референції)), комунікативної діади (два учасники інтеракції, один з яких 

трансформує репліку іншого) та комунікативної монади (два учасники інтеракції, 

один з яких ініціює зміну структури власної репліки).  

Лінгвальні маркери регулювання референції охоплюють різні засоби 

референційного коду: неозначений/означений артиклі, неозначені займенники, 

узагальнюючі займенники, інклюзивний займенник we, дієслівні форми 

теперішнього неозначеного часу та минулого неозначеного часу, синоніми, 

антоніми, суфікси, закінчення, метафори, метонімії, епітети, оксиморони, повтори, 

антитези, апозиопезиси, антономазії, перебільшення, градації, вставні речення, 

прецедентні феномени. 

Здійснений у роботі аналіз когнітивних і комунікативних механізмів 

регулювання референції у діалогічному мовленні не є вичерпним та відкриває 

перспективи подальших лінгвістичних досліджень, спрямованих на вияв 

гендерних та етнокультурних особливостей регулювання референції у 

діалогічному мовленні. 
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Дисертацію присвячено дослідженню когнітивно-комунікативних механізмів 

регулювання референції у діалогічному мовленні. 

Установлено, що мікрорівень регулювання референції характеризується 

зміною референційного коду в межах пар суміжних реплік, які представлені 

ініціативною та респонсивною репліками. Макрорівень регулювання референції 

забезпечується зміною макроструктури діалогу (предмету думки мовця). Доведено, 

що когнітивний механізм регулювання референції на мікрорівні діалогічної 

взаємодії забезпечується заповненням ментальних просторів і реалізується через 

лінгвокогнітивну операцію реструктурації. Когнітивний механізм регулювання 

референції на макрорівні діалогічної взаємодії представлений лінгвокогнітивними 

операціями актуалізації референції, реактуалізації референції та блокування 

референції. 

Виявлено, що залученість обох суб’єктів мовлення у запропонованому 

предметі думки мовця відіграє ключову роль під час регулювання референції. З 

урахуванням намірів учасників діалогічної взаємодії виокремлено кооперативні, 

маніпулятивні та некооперативні комунікативні стратегії. Доведено, що 

регулювання референції відбувається у ситуації комунікативної тріади, 

комунікативної діади та комунікативної монади. 

Ключові слова: комунікативні стратегії, комунікативні тактики, комунікативна 

тріада (діада, монада), референт, референція, суб’єкти регулювання референції.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Пожарская Н. В. Когнитивно-коммуникативные механизми 

регулирования референции в диалогической речи (на материале  

английского языка). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет. – Запорожье, 2021.  

Диссертация посвящена исследованию когнитивно-коммуникативных 

механизмов регулирования референции в диалогической речи. 

Установлено, что микроуровень регулирования референции характеризируется 

изменением референционного кода в пределах пар смежных реплик, 

представленых инициативной и респонсивной репликами. Макроуровень 

регулирования референции обеспечивается изменением макроструктуры диалога 

(предмета мысли говорящего). Доказано, что когнитивный механизм  

регулирования референции на микроуровне диалогического взаимодействия 

обеспечивается заполнением ментальных пространствий, и реализуется через 

лингвокогнитивную операцию реструктурации. Когнитивный механизм 

регулирования референции на макроуровне диалогического взаимодействия 

представлен лингвокогнитивными операциями актуализации референции, 

реактуализации референции и блокирования референции. 
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Выявлено, что вовлеченность обоих субъектов регулирования референции 

в предложенном предмете мысли говорящего играет ключевую роль во время 

регулирования референции. С учетом намерений участников диалогического 

взаимодействия выделены кооперативные, манипулятивные и некооперативные 

коммуникативные стратегии. Доказано, что регулирование референции 

осуществляется в ситуации коммуникативной триады, коммуникативной диады 

и коммуникативной монады.  

Ключевые слова: коммуникативные стратегии, коммуникативные тактики, 

коммуникативная триада (диада, монада), референт, референция, субъекты 

регулирования референции. 

 

SUMMARY 

 

Pozharska N. V. Cognitive-communicative Mechanisms of Reference 

Regulation in Dialogic Speech (on the material of the English Language). – 

Manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. − Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya, 2021. 

The thesis focuses on the study of cognitive and communicative mechanisms of 

reference regulation in the English dialogic conversation. 

Reference regulation occurs in dialogic interaction i.e. speech, characterized by 

the direct exchange of messages (conversational turns) by two or more speakers who 

are in the same situational conditions. 

The analysis of polylogues, taken from the texts of modern British and 

American fiction, allowed distinguishing the linguocognitive operation of reference 

restructuring (at the microlevel of dialogic interaction in an adjacency pair) and 

linguistic cognitive operations of reference actualization, reactualization and blocking 

at the macrolevel of dialogic interaction (in two or more adjacency pairs). 

All the communication participants usually are involved in the process of 

reference regulation. The degree of their involvement plays a key role in the 

dynamics of reference regulation. Therefore, a low degree of subjects’ involvement is 

characterized by conversational distancing (or even removal) from the object of 

speaker’s attention and self-removal of one of the communicants from a certain act of 

conversation or from communication in full. Reference blocking occurs when the 

degree of the participants’ involvement is the lowest.  

The dynamics of reference regulation also depends on the relevance of 

referential code/suggested object of the speaker’s thought. The higher the degree of 

relevance is, the less cognitive effort communicants need to process the received 

information. Conversely, the lower the relevance of the provided information is, the 

greater the cognitive effort is required for its processing. The degree of relevance 

affects the effectiveness of communication and the realization of the participants’ 

intentions in the act of communication. 
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Emotivity plays an important role in the organization of reference and selection 

of language units that ensure the effectiveness of communication. The states in which 

the participants of communication are, vary from anger to cheerful mood. However, 

according to the results of our study, the reference regulation occurs more often when 

speakers are in a state of irritation, anger, rage, frustration.  

The communicative strategies deployed by the subjects of reference regulation 

depend upon the participants’ pragmatic intentions. Consequently, communicants 

take advantage of cooperative, manipulative and non-cooperative strategies to 

regulate reference in the dynamics of their conversational interaction.  

The process of reference regulation is influenced by the social, intellectual and 

psychological distance between interlocutors, which presupposes existence of two 

regulatory forces: harmonizing and agonal. The harmonizing function is related to the 

success of communication, because the speakers follow all the principles and rules of 

communicative interaction, the tone of communication is friendly. Both subjects of 

reference regulation realize their communicative intentions. 

It is proved that reference regulation occurs in the situation of communicative 

triad (two participants of interaction and third party recipient (initiator of reference 

regulation)), communicative dyad (two participants of interaction, one of them 

transforms a phrase of another) and communicative monad (two participants of 

interaction, one of them initiates change the structure of his/her own message).  

Key words: communicative strategies, communicative tactics, communicative 

triad (dyad, monad), referent, reference, subjects of reference regulation. 

  



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 12.04.2021. Формат 60×90/16 

Обл. вид. арк. 0,9 Ум. друк. арк. 0,9 Тираж 100 пр. Гарнітура Times 

Друк: VPM поліграф, 33018, м. Рівне, вул. Буковинська, 3 


