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АНОТАЦІЯ 

Козубська І. Г. Лінгвопрагматичні параметри мовленнєвого жанру 

«монографія» в англійській мові (на матеріалі текстів з інформаційних 

технологій). – Кваліфікаційна праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спецільністю 10.02.04 – германські мови. – Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Запорізький 

національний університет, Київ – Запоріжжя, 2018. 

У дисертації здійснено інтегрований аналіз лінгвопрагматичних параметрів 

мовленнєвого жанру «монографія» на матеріалі англійськомовних текстів з 

інформаційних технологій. З лінгвістичного погляду дослідження цього жанру є 

надзвичайно актуальним, оскільки в наш час монографії займають провідне місце 

серед інших мовленнєвих жанрів, слугуючи засобом презентації та обміну 

фундаментальних спеціальних наукових знань різних галузей науки і техніки. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній уперше 

розглянуто семантичні та стилістичні властивості  мовних та мовленнєвих 

одиниць у  текстах жанру «монографія»; здійснено систематизацію мовних 

одиниць монографій за тематикою, словотвірною структурою, стилістичною та 

функціональною маркованістю; виявлено семантико-прагматичну спрямованість 

аналізованих засобів мови в монографічних текстах; виділено комунікативні 

стратегії і тактики в межах прагматики досліджуваних текстів; описано 

прагматичний потенціал англійськомовних монографій з інформаційних 

технологій. 

На засадах проаналізованих та узагальнених теоретичних праць науковців у 

галузі лінгвістики встановлено, що специфіка наукових текстів монографій 

зумовлена, перш за все, їх функціонально-прагматичним призначенням. З одного 

боку, вони служать засобом зберігання та передавання у вербальній формі 

наукових знань про найновіші здобутки досліджень, результату пізнавального 

досвіду (як практичного, так і теоретичного), фіксують картину світу з позицій 
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науки сфери інформаційних технологій через опис основних категорій, концептів 

та понять цієї науки, розкривають існуючі між ними різні типи зв’язків і 

взаємовідношень, сприяють збагаченню і розвитку наукових знань цієї галузі. З 

іншого боку, вони мають переконати читача в достовірності здобутих і 

викладених автором наукових знань, у ґрунтовності тлумачення автором сутності 

наукових понять, в об’єктивності його власної позиції та в істинності 

встановлюваних ним закономірностей. Зважаючи на це, були виділені 

найсуттєвіші властивості монографії: дискурсивність, дискретність, усталеність, 

діалогічність, точність, логічність, абстрактність і узагальненість. 

У науковій праці розглянуто семантичні і стилістичні властивості 

термінологічних мовних одиниць в англійськомовних наукових монографіях з 

інформаційних технологій. Вони  визначаються з огляду на: а) семантичні 

відношення між ними; б) їхню тематику; в) словотвірну структуру; г) стилістичне 

забарвлення та функціональні особливості. 

З’ясовано, що семантичні відношення в текстах монографій актуалізовано 

синонімічними, меронімічними та гіпонімічними рядами, антонімічними 

опозиціями, а також полісемічними та омонімічними відношеннями мовних 

одиниць терміносистеми англійської мови сфери інформаційних технологій. 

Здійснено класифікацію мовних одиниць за тематикою, що свідчить про 

системну організацію термінології в англійськомовних наукових монографіях. 

Різноплановість мовних одиниць, що функціонують у текстах монографій, дала 

змогу в різних кількісних співвідношеннях виділити вісім тематичних груп: 

«Мережі», «Програмне забезпечення», «Програмування», «Апаратні засоби», 

«Інформаційна безпека та захист інформації», «Телекомунікація та мобільний 

зв’язок», «Види комп’ютерів», «Послуги за участі інформаційних технологій». 

Найчисельнішими виявилися такі групи: «Мережі», «Програмне забезпечення» та 

«Програмування», в їхніх межах виділено тематичні підгрупи. Найменш 

чисельними є тематичні групи на позначення видів комп’ютерів та послуг, що 

здійснюються за участі інформаційних технологій. Як засвідчив аналіз, 

відношення всередині тематичних груп можуть бути взаємодоповнювальними, 
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уточнювальними, а зв’язки між групами можуть здійснюватися або шляхом 

зіткнення всього кола значень однієї групи з колом значень інших груп, або за 

допомогою різноманітних семантичних зв’язків одного члена групи зі словами, 

що не входять до цієї групи. 

Утворення термінологічних одиниць сфери інформаційних технологій, які 

репрезентуються у текстах монографій здійснюється традиційними 

словотворчими способами англійської мови: афіксацією, словоскладанням та 

скороченням. Відповідно до цього виокремлено кореневі, афіксальні, складні 

слова, усічення, абревіатури та телескопізми, а також дво-, три- та 

чотирикомпонентні терміни-словосполучення. Афіксальні терміни представлені 

мовними одиницями, що утворені за допомогою приєднання до їхньої твірної 

основи префіксів та суфіксів. Серед афіксальних термінів переважають 

суфіксальні лексеми. Найпродуктивнішими є три групи суфіксів, які утворюють 

переважну більшість термінів сфери інформаційних технологій в аналізованих 

монографіях: -ion/-tion/-sion; -er/or; -ing.  Найпродуктивнішими префіксальними 

засобами творення лексики англійськомовних монографій є префікси tele-, multi-, 

cyber-.   

За структурною типологією англійськомовні складні слова сфери 

інформаційних технологій розподілені на: лексеми, що складаються з простих 

основ; композити, в яких хоча б один компонент є афіксальним дериватом; 

лексичні одиниці, в яких один із компонентів є скороченням; складні слова, в 

яких один із компонентів є композитом. 

Скорочені слова представлені усіченнями, абревіатурами та 

телескопізмами. Високопродуктивними серед них виявилися абревіатури, що 

пояснюємо специфікою підмови інформаційних технологій, потребою компресії 

та економії мовних зусиль при передаванні та сприйнятті великої кількості 

інформації в комунікативному просторі. 

Серед термінів-словосполучень найчисельнішими є двокомпонентні 

лексичні одиниці, створені за такими моделями: N+N, Adj.+N, Part.I+N, Part.II+N, 
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N+PartI, Abb.+N, N+Abb., Num.+N. Трикомпонентні та чотирикомпонентні мовні 

одиниці складають порівняно меншу кількість в аналізованих монографіях.  

Дослідження лінгвопрагматичних параметрів мовленнєвого жанру 

«монографія» здійснено шляхом розгляду прагматики, що орієнтована на 

прагматику текстів монографій з інформаційних технологій та прагматику їхніх 

мовних засобів. 

Виявлено, що прагматику текстів англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій визначають такі її складові: наявність адресанта і 

адресата; прагматична настанова тексту (інтенція); прагматичний зміст; 

прагматичний ефект. Ці складники діють не ізольовано, а доповнюють один 

одного, формуючи ланцюг взаємозв’язаних компонентів.  

У межах прагматики текстів англійськомовних монографій з інформаційних 

технологій виділено три основні комунікативні стратегії: інформаційно-

аргументативна стратегія, стратегія адресованості, стратегія толерантності. Кожна 

з них реалізується у відповідних комунікативних тактиках. Інформаційно-

аргументативна стратегія реалізована у таких тактиках, як «передавання 

інформації», «апеляція до фонових знань», «розширення інформації», 

«конкретизація інформації», «узагальнення», «доповнення», «наведення 

прикладу», «пояснення». Стратегія адресованості реалізується у 

«контактоустановлювальній» тактиці та тактиці «привертання уваги читача». 

Стратегія толерантності реалізується у таких тактиках, як «діалогізація 

міркування», «погодження з думками інших авторів та визнання їхніх досягнень», 

«вираження вдячності». Представлена типологія комунікативних стратегій і 

тактик англійськомовних монографій з інформаційних технологій свідчить про те, 

що в досліджуваних творах вони націлені насамперед на презентацію і 

передавання спеціальних наукових знань адресатові (читачеві). Доказом цього є 

постійно застосовувана авторами монографій інформаційно-аргументативна 

стратегія, реалізована у великій кількості комунікативних тактик. 

Прагматика мови наукових монографій визначається їхніми 

першочерговими властивостями, до яких належать цілеспрямованість і 
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прагматична настанова, адже при їх створенні на перший план висувається 

завдання переконати читача в достовірності авторських суджень і висновків, 

змінити його погляди на предмет дослідження, формувати у нього ставлення, 

оцінки, думки, адекватні поглядам відправника тексту. Такий прагматичний намір 

адресанта здійснюється за допомогою прагматичних мовних засобів.  

В англійськомовних монографіях з інформаційних технологій прагматичні 

елементи  є складниками семантичної структури слів, словосполучень і речень. 

Серед лексичних одиниць виділено:  слова з інтенсіональними (їх найбільше), 

емотивними та імплікаціональними прагматичними компонентами. У прагматику 

словосполучення входять номінативний, емотивний, оцінний і прагматичний 

компоненти. Аналіз прагматичного потенціалу речень засвідчив, що для 

англійськомовних наукових монографій з інформаційних технологій характерним 

і найчастіше вживаним є такий прагматичний тип речення, як репрезентатив та 

констатив, трапляються поодинокі речення-квеситиви або питальні речення. 

У залежності від виконуваних функцій прагматично марковані мовні 

одиниці, вживані в текстах англійськомовних монографій з інформаційних 

технологій, поділяються на номінативні, інформувальні, оцінні, експресивні, 

дефінітивні, уточнювальні, пояснювальні, спонукальні. 

Перспективи дослідження полягають у глибшому дослідженні  

прагматичного потенціалу жанрів інших технічних наук, прагматичних 

можливостей мовних одиниць та їх взаємозв’язків з іншими компонентами 

семантичної структури слова. Перспективним напрямком подальших студій може 

стати дослідження лінгвопрагматичних та лінгвокогнітивних параметрів інших 

жанрів англійськомовних наукових творів, висвітлення синергії вербальних і 

невербальних одиниць у складі текстів науково-технічного та науково-

популярного характеру. 

Ключові слова: науковий текст, мовленнєвий жанр, монографія, текстові 

категорії, термінологічна лексика, лінгвопрагматичні параметри, комунікативні 

стратегії і тактики, прагматично марковані одиниці. 
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SUMMARY 

Iryna H. Kozubska. Lingvopragmatic parameters of English-language 

speech genre “monograph” in English (based on the texts on Information 

Technologies). – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (Ph.D.): Specialty 10.02.04 – 

Germanic Languages. – National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv 

Polytechnic Institute”; Zaporizhzhia National University, Kyiv – Zaporizhzhia, 2018. 

The dissertation contains the integrated analysis of lingvopragmatic parameters of 

the speech genre of monograph based on the Information Technologies texts study. 

From the linguistic point of view the research of this genre is extremely up-to-date since 

nowadays monographs take the leading place among other speech genres and present 

and transfer fundamental knowledge in different fields of science and technology.  

The significance of the proposed research is that for the first time semantic and 

stylistic properties of language and speech units of the genre of monograph are 

described; the systematization of monographs’ language units according to thematic 

reference, word-formation structure, stylistic and functional peculiarities is done; 

semantic and pragmatic orientation of the analyzed language means are revealed; 

communicative strategies and tactics in monographs are outlined; pragmatic potential of 

English monographs on Information Technologies is described. 

On the basis of the analyzed and generalized theoretical works in the field of 

linguistics it has been established that the specific character of scientific monographs is 

determined primarily by their pragmatic purpose. On the one hand, they serve as the 

means of storing and sharing verbally the scientific knowledge about the latest research 

achievements, results of cognitive experiences (both practical and theoretical), fixing 

the world view of Information Technologies through the description of main categories, 

concepts and notions of this science, revealing different types of links and interrelations 

between them, promoting enrichment and development of the scientific knowledge in 

this field. On the other hand, the monographs aim at persuading the reader of the 

credibility of scientific knowledge gained and presented by the author, of the accuracy 

of the author’s scientific point of view on the nature of scientific notions, of the 
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objectivity of the author’s position and of the validity of patterns, established by the 

author. Considering these functions, the main properties of monographs have been 

distinguished: discoursivity, discreteness, sustainability, dialogism, accuracy, logicality, 

abstractness and generalization. 

The dissertation describes the semantic and stylistic properties of terminological 

language units in the English scientific monographs on Information Technologies. They 

are classified and characterized in accordance with: a) semantic relations between them; 

b) their thematic reference; c) word-formation structure; d) stylistic and functional 

peculiarities. 

It has been established that semantic relations are actualized by synonymic, 

meronymic and hyponymic rows, antonymic oppositions, as well as polysemic and 

homonymic correlations between language units of the English terminological system in 

the sphere of Informational Technologies.  

The thematic classification of language units demonstrates the systematic 

organization of terminology in the English scientific monographs. The diversity of 

language units of monographs made it possible to distinguish eight relevant thematic 

groups: “Networks”, “Software”, “Programming”, “Hardware”, “Information security”, 

“Telecommunications”, “Computer types”, “Information Technology services”, the 

constituents of which are represented in different quantitative ratios. The most 

numerous are the following groups: “Networks”, “Software”, and “Programming”. The 

least numerous are thematic groups that represent different types of computers and 

Information Technology services. As the analyses demonstrates, the relations within 

thematic groups may be complementary, clarifying while connections between them 

may be implemented either by the collision of all meanings of one group with the 

meanings of other groups or with the help of different semantic connections of one 

group member with the words that do not belong to this group. 

The formation of terminological units in monographs is defined by the traditional 

ways of English word-building: affixation, composition and shortening. According to 

this approach, the selected lexical units are classified into root words, words with 

affixes, compounds, clipped words, abbreviations and blended lexemes; besides, two-
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component, three-component and four-component word combinations are distinguished 

and characterized. Terms with affixes are comprised by language units formed by 

adding prefixes and suffixes to their stems. Among terms with affixes the most 

numerous are lexical units formed with the help of suffixes. The most productive are the 

three types of suffixes which form the overwhelming majority of Information 

Technology terms in the analyzed monographs: -ion/-tion/-sion; -er/or; -ing. The most 

productive prefixes are tele-, multi-, cyber-.   

According to the component structure, the English compound language units of 

Information Technology sphere are divided into: compound words that consist of simple 

stems; compound words in which at least one component is a derived stem; compound 

words in which one of the components is an abbreviation; compound words in which 

one of the components is a compound. Shortenings are represented by clipped words, 

abbreviations and blended lexemes. The most numerous among them are abbreviations, 

which result from the nature of the language of Information Technology, the fact of 

compression and economy of language efforts while reporting and exchanging 

information in the analyzed communicative space.  

Among phrasal terms the most numerous are two-component lexical units, built 

according to the following models: N+N, Adj.+N, Part.I+N, Part.II+N, N+PartI, 

Abb.+N, N+Abb., Num.+N. Three-component and four-component language units are 

found in lesser quantity in the analyzed monographs.  

It has been revealed that the text pragmatics of the English monographs on 

Information Technologies is determined by its constituents: addresser and addressee, 

pragmatic intention of the text, pragmatic content and pragmatic effect. These 

constituents of pragmatics are not isolated but they complement each other, forming a 

systemic unity of linked and interconnected components. 

Within the text pragmatics of the English monographs on Information 

Technologies three main communicative strategies are distinguished: 1) the 

informative-argumentative strategy (realized by the tactics of information transmission, 

appeal to background knowledge, enhancing information, information specification, 

generalization, complementing, giving an example, explanation); 2) the strategy of 
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addressing (tactics of contact and tactics of drawing the reader’s attention are 

implemented); 3) the strategy of tolerance (tactics of dialogue consideration, agreement 

with other authors’ opinions and recognition of their achievements, expressing gratitude 

are used). 

The language pragmatics of scientific monographs is determined by their main 

properties such as targeting and pragmatic intention, because while creating these texts 

the main task of the author is to convince the reader of the author’s point of view and 

validity of conclusions, to change reader’s opinion on the research subject. Such 

pragmatic intention of the addressee is achieved with the help of pragmatically marked 

lexical items. 

In English monographs on Information Technologies the semantic structure of 

different language units (words, word combinations and sentences) may include 

pragmatic components. According to the character of their pragmatic component, the 

analyzed lexical units have been classified into those with intentional, emotional and 

implicational meaning. The pragmatics of word combinations is actualized by means of 

nominative, emotive, evaluative and pragmatic components. The analysis of pragmatic 

potential of sentences showed that in English monographs on Information Technologies 

the most widely used are such pragmatic types of sentence as representative and 

constative ones; some quesitives or interrogative sentences can also be found there. 

According to their function, the language units used in the texts of the English 

monographs on Information Technologies have been classified as nominative, 

informative, evaluative, expressive, definitive, specifying, explanatory and impelling. 

The results of this PhD study outline further perspectives which allow a deeper 

study of the pragmatic potential of genres of other technical sciences, their 

pragmatically marked lexical units in interconnections with other components of word 

semantic structure.  

Key words: scientific text, speech genre, monograph, textual categories, 

semantic relations, stylistic colouring, terminology, lingvopragmatic parameters, 

communicative strategy and tactics, pragmatically marked lexical items. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У наш час високорозвинутих 

інформаційних технологій спостерігається постійне збільшення обсягу наукових 

знань, що зумовлено інтенсивним розвитком, взаємодією і взаємовпливом різних 

галузей науки і техніки. Учені створюють нові технології, розробляють 

різноманітні методи дослідження і, як наслідок, виникає все більша необхідність в 

обміні актуальною науковою інформацією, яка реалізується через жанри 

наукового мовлення, серед яких провідне місце займає монографія. Її мета 

полягає в передаванні фундаментальних спеціальних наукових знань, здобутих 

автором у процесі власного дослідження, тим ученим та фахівцям, профіль 

діяльності яких тісно пов’язаний із досліджуваною проблемою. Специфічний 

прикладний характер цього різновиду наукової літератури, підвищення його ролі 

у фіксації та трансляції здобутих науковцями знань спричинюють актуальність 

досліджень жанру «монографія» як мовленнєвого феномену, тобто з позиції 

лінгвопрагматики. Інтерпретація монографії як продукту мовленнєвої діяльності 

дозволяє зосередитися не тільки на її формальних ознаках, але й заглибитися в 

проблематику стратегій і принципів вибору мовного матеріалу для здійснення 

успішної комунікації між мовцем, читачем або слухачем. 

До цього часу дослідники жанру «монографія» зосереджували увагу на його 

загальному характеризуванні, розгляді композиційної структури й архітектоніки 

монографічних творів, аналізі релевантних для цього жанру мовних засобів 

(О. В. Суха, М. П. Котюрова, Н. М. Разінкіна, Ю. В. Ванніков, С. О. Соболєв, 

Т. В. Жеребило, C. Steele, S. Kivisto). Науковці, які висвітлювали 

прагмалінгвістичні параметри наукових монографій, частіш за все обмежувалися 

описом мовних і мовленнєвих засобів, які реалізують авторську комунікативну 

інтенцію, та характеризуванням індивідуального стилю авторів монографій. 

Однак дослідження способів організації мовленнєвого цілого (зокрема, 

комбінування мовних одиниць та компонування текстових фрагментів як засобів 

актуалізації комунікативних стратегій і тактик та ін.), яке зумовлює прагматичну 

спрямованість конкретного монографічного тексту, залишається поза увагою 
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науковців. Разом із тим проблема, орієнтована на прагматику мови і прагматику 

тексту, є надзвичайно важливою, оскільки ефективний обмін науковою 

інформацією повністю залежить від рівня володіння комунікантами науковим 

регістром мовлення, від уміння адресанта вибрати необхідні мовні та мовленнєві 

засоби і правильно їх використовувати  в  конкретних ситуаціях наукового 

спілкування. 

Актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю комплексного 

аналізу лінгвопрагматичних параметрів мовленнєвого жанру «монографія» в 

контексті наукового та науково-технічного стилів сучасної англійської мови, 

важливістю висвітлення семантичних, функціонально-стилістичних і 

комунікативно-прагматичних особливостей мовних одиниць у текстах наукових 

монографій та потребою розкриття прагматичного потенціалу мовленнєвого 

жанру «монографія». 

Мета дослідження полягає у виявленні лінгвопрагматичних характеристик 

англійськомовного жанру «монографія» в галузі інформаційних технологій. 

Сформульована мета передбачає виділення низки завдань: 

− обґрунтувати теоретико-методологічну базу та поняттєвий апарат 

дослідження наукового жанру «монографія» як текстового та 

лінгвопрагматичного феномену; 

− розробити комплексну методику аналізу лінгвопрагматичних параметрів 

англійськомовних текстів науково-технічних монографій;  

− описати семантичні та стилістичні особливості мовних одиниць 

англійськомовних монографій з інформаційних технологій; 

− класифікувати мовні одиниці на позначення інформаційних технологій за 

тематикою, словотвірною структурою та стилістичною маркованістю; 

− висвітлити прагматичну сутність текстів англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій; 

− виявити та схарактеризувати комунікативні стратегії й тактики в межах 

прагматики аналізованих монографічних текстів; 
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− охарактеризувати прагматику мовних одиниць, які функціонують у текстах 

англійськомовних монографій з інформаційних технологій; 

− класифікувати прагматично марковані одиниці за їхніми функціями. 

Об’єктом дослідження є мовленнєвий жанр «монографія» в англійській 

мові.  

Предметом розвідки є семантичні, стилістичні і прагматичні  особливості 

текстотвірних мовних та мовленнєвих одиниць наукових творів   жанру 

«монографія» у сфері інформаційних технологій. 

Матеріалом дослідження слугують тексти 46 англійськомовних 

монографій зі сфери інформаційних технологій. 

Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань у праці 

застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних лінгвістичних методів: 

метод аналізу науково-теоретичних джерел – для висвітлення методологічних 

аспектів, релевантних проблематиці дослідження; дефініційний аналіз – для 

пояснення сутності ключових понять дисертаційної розвідки: «науковий текст», 

«мовленнєвий жанр», «монографія»; метод суцільної вибірки – для відбору 

емпіричного матеріалу; метод класифікації – для розподілу мовних одиниць на 

позначення інформаційних технологій за тематикою, словотвірною структурою, 

стилістичною та функціональною маркованістю, а також прагматично маркованих 

мовних одиниць за їхніми функціями; метод графічного моделювання – для 

узагальнення та унаочнення класифікацій мовних одиниць; компонентний – для 

визначення семантичних відношень між лінгвальними одиницями через спільні та 

диференційні компоненти їхніх семантичних структур; словотвірний аналіз – для 

встановлення словотвірних структур відповідно до способів словотвору; метод 

контекстуального аналізу – для висвітлення особливостей функціонування 

лексичних засобів у текстах монографій; лінгвостилістичний аналіз – для 

виявлення стилістичних, функціонально маркованих та функціонально-стильових 

мовних одиниць; метод прагмалінгвістичного аналізу – для визначення 

прагматичних параметрів текстів англомовних монографій, виділення стратегій, 

тактик і прийомів реалізації впливу на адресата, дослідження прагматично 



19 
 

маркованих мовних одиниць і встановлення їхніх функціональних особливостей в 

аналізованих комунікативних ситуаціях; описово-аналітичний метод – для 

висвітлення результатів дослідження, підбиття підсумків та окреслення 

перспектив подальшого дослідження. 

Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній уперше 

розглянуто семантичні та стилістичні властивості  мовних та мовленнєвих 

одиниць у жанрі «монографія»; здійснено систематизацію мовних одиниць 

монографій за тематикою, словотвірною структурою, стилістичною та 

функціональною маркованістю; виявлено семантико-прагматичну спрямованість 

засобів мови в монографічних текстах; виділено комунікативні стратегії й тактики 

в межах прагматики досліджуваних текстів; описано прагматичний потенціал 

англійськомовних монографій з інформаційних технологій. 

Наукова новизна отриманих результатів представлена в таких положеннях, 

що виносяться на захист: 

1. Специфіка наукових текстів монографій зумовлена їхнім функціонально-

прагматичним призначенням, яке полягає у передаванні наукових знань про 

найновіші здобутки досліджень у сфері інформаційних технологій та переконанні 

читача в достовірності здобутих і викладених автором наукових знань.  

2. Семантичні відношення в текстах монографій актуалізуються 

синонімічними, меронімічними та гіпонімічними рядами, антонімічними 

опозиціями, а також полісемічними та омонімічними відношеннями мовних 

одиниць терміносистеми англійської мови сфери інформаційних технологій. 

3. Структура термінологічних одиниць сфери інформаційних технологій у 

монографіях визначається традиційними словотворчими способами англійської 

мови: афіксацією, словоскладанням та скороченням. Відповідно до цього 

виокремлюються кореневі, афіксальні, складні слова, усічення, абревіатури, 

телескопізми. Термінологічні одиниці в текстах досліджуваних монографій 

представлено також  дво-, три- та чотирикомпонентними словосполученнями.  

4. Прагматику текстів англійськомовних монографій з інформаційних 

технологій визначають такі її складові: наявність адресанта й адресата, 



20 
 

прагматична настанова тексту (інтенція), прагматичний зміст, прагматичний 

ефект. Ці складові прагматики діють не ізольовано, а доповнюють один одного, 

формуючи цілий ланцюг взаємозв’язаних компонентів.  

5. У межах прагматики текстів англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій виділено три основні комунікативні стратегії, які 

реалізуються у комунікативних тактиках: інформаційно-аргументативна стратегія 

(у тактиках «передавання інформації», «апеляція до фонових знань», 

«розширення інформації», «конкретизація інформації», «узагальнення», 

«доповнення», «наведення прикладу», «пояснення»), стратегія адресованості (у 

тактиках «контактоустановлювальній» та «привертання уваги читача»), стратегія 

толерантності (у тактиках «діалогізація міркування», «погодження з думками 

інших авторів та визнання їхніх досягнень», «вираження вдячності»).  

6. В англійськомовних монографіях з інформаційних технологій 

прагматичні елементи  входять до семантичної структури слів, словосполучень і 

речень. Серед лексичних одиниць виділяються:  слова з інтенсіональними 

прагматичними компонентами, лексеми з емоціональними прагматичними 

компонентами та слова з імплікаціональними компонентами. Найчисельнішими за 

своєю кількістю є мовні одиниці з інтенсіональними прагматичними 

компонентами. Прагматика словосполучення, так саме як і прагматика слова, 

складається з номінативного, емотивного, оцінного і прагматичного компонентів. 

Аналіз прагматичного потенціалу речень показав, що для англійськомовних 

наукових монографій з інформаційних технологій характерним та найчастіше 

вживаним є такий прагматичний тип речення, як репрезентатив та констатив, 

також можна зустріти поодинокі речення-квеситиви або питальні речення. 

7. Прагматично марковані мовні одиниці в текстах англомовних монографій 

з інформаційних технологій виконують певні функції, залежно від яких вони 

поділяються на: номінативні, інформувальні, оцінні, експресивні, дефінітивні, 

уточнювальні, пояснювальні, спонукальні.  



21 
 

Особистий внесок здобувача.  Усі результати дослідження є наслідком 

самостійної праці дисертанта.  Статей за тематикою дисертації, опублікованих у 

співавторстві, немає. 

Апробацію основних положень і результатів дисертаційного дослідження 

здійснено на десяти наукових конференціях, зокрема на дев’яти міжнародних: 

«Наука і технологія: крок до майбутнього-2014» (Прага, 2014), «Сучасні підходи 

та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (Київ, 2014), «Сучасна 

освіта: методологія, теорія, практика» (Київ, 2014, 2015, 2016), «Формула 

компетентності сучасного перекладача» (Київ, 2016), «Взаємодія одиниць мови і 

мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і 

методичний аспекти» (Київ, 2016, 2017), «Філологічні науки в умовах сучасних 

трансформаційних процесів» (Львів, 2016); одній всеукраїнській: «Філологія: 

сучасний погляд на вивчення актуальних проблем» (Запоріжжя, 2017). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи та результати 

дослідження висвітлено у дев’яти одноосібних статтях, опублікованих у 

наукових фахових виданнях України (одне з яких включено до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus International) (4,74 др. арк.) та одній статті у 

міжнародному науковому виданні (0,7 др. арк.), а також у тезах десяти доповідей 

на конференціях (1,82 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 7,26 др. арк. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 

додатку. Обсяг загального тексту дисертації складає 227 сторінок (11 д.а.), з них 

основного тексту – 195 сторінок (9 д.а.). Робота ілюстрована трьома рисунками. 

Список використаних джерел містить 346 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

МОВЛЕННЄВОГО ЖАНРУ «МОНОГРАФІЯ» ЯК ТЕКСТОВОГО 

ФЕНОМЕНУ 

 

1.1. Монографія як жанровий і текстовий феномен 

1.1.1. Природа і сутність мовленнєвих жанрів 

Поняття «жанр» належить до числа найважливіших теоретичних уявлень у 

новій галузі лінгвістики – жанрознавстві, що тісно взаємодіє з напрямками 

сучасної комунікативно-функціональної лінгвістики, тому його розгляд є 

необхідним у світлі наших подальших розвідок жанру «монографія» у 

лінгвопрагматичному аспекті. 

Проблематиці мовленнєвого жанру приділяли увагу такі мовознавці, як  

Н. Д. Арутюнова [6], М. М. Бахтін [15], Ф. С. Бацевич [18], А. Вєжбіцька [35],  

В. В. Дементьєв [60], О. Н. Дубровська [66], М. В. Китайгородська [82], 

М. М. Кожина [85], Дж. Свейлз [332], О. О. Селіванова [177], К. Ф. Сєдов [176],  

М. Ю. Федосюк [197], Р. Хазан [271], М. Халідей [269; 270] та ін. 

Дослідження мовленнєвих жанрів як домінантних категорій комунікативної 

лінгвістики передбачає врахування таких їхніх характеристик: 1) мовленнєві 

жанри – одиниці мовленнєво-мисленнєвої організації, які ідентифікують важливі 

моменти стереотипних ситуацій у свідомості мовців; 2) мовленнєвий жанр – 

комунікативна категорія організації конфліктного або кооперативного 

спілкування, залежно від тематики та функціонального спрямування мовлення; 

3) мовленнєвий жанр – важлива точка перетину колективного та індивідуального 

знання, тобто вербальне втілення особистісної думки окремого суб’єкта в 

традиційні формальні рамки відповідно до основних канонів побудови жанру, за 

якими інші учасники інтерактивної взаємодії їх розпізнають та декодують у 

словесному мовленні; 4) мовленнєвий жанр – категорії організації мовного коду, 

які у чистому вигляді в інтерсуб’єктному мовленні не фіксуються, адже вони 
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периферійними зонами організації тісно поєднані з іншими мовленнєвими 

жанрами тощо [213]. 

Сучасна наука налічує багато визначень жанру, але єдиної, чітко 

сформульованої дефініції цього терміну немає. Усі концепції умовно можна 

розділити на три групи: 

      - які спираються на класичне визначення жанру (Арістотель, Н. Буало). Цей 

підхід, ймовірно, малопридатний для лінгвістичного вивчення мовлення, оскільки 

позбавлений необхідної гнучкості і динамізму. Жанр тут розуміється або дуже 

вузько (застосовується до творів тільки художньої літератури і мистецтва), або, 

навпаки, занадто широко (жанр монологу, діалогу і полілогу). 

      - які основані на описі окремих аспектів жанрової організації мовлення 

(А. А. Акішина, В. З. Демьянков, О. А. Лаптєва, В. Л. Наєр, Н. І. Формановська та 

ін.). Вчені відмічають існування стереотипів, стійких форм мовлення і 

мовленнєвої поведінки, відповідність мовленнєвих дій типу дійсності, 

вторинність складових елементів базової одиниці, зв’язок з мовленнєвим 

етикетом. У працях міститься, на думку В. В. Дементьєва, багато цінного, проте 

немає цілісної і чіткої концепції мовленнєвого жанру. Не зважаючи на значні 

відмінності, які існують між конкретними напрямами і школами, більшість з них 

наближаються до концепції мовленнєвих жанрів М. М. Бахтіна, що передбачає 

вивчення різних аспектів діалогу, функціонального синтаксису, когнітивних 

аспектів комунікації. Перш за все, це стосується діалогічних єдностей. 

      - які спираються на концепцію мовленнєвого жанру М. М. Бахтіна. До них 

належать роботи самого М. М. Бахтіна та його послідовників: Н. Д. Арутюнової, 

А. Вежбицької, Ст. Гайди, В. Є. Гольдіна, М. В. Китайгородської. Вчені 

дотримуються думки про те, що людське мовлення повністю складається з 

жанрів, вибір яких в тій чи іншій ситуації спілкування визначається мовленнєвим 

замислом, мовленнєвою волею того, хто говорить [60, с. 109]. 

На основі цих концепцій сформувалося розуміння жанру як моделі, як 

тексту, як форми мовлення та як частини комунікативної події. Розглянемо жанр з 

цих позицій та визначимо, яка з них здається нам найбільш логічною та буде взята 
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за основу у нашому дослідженні. Пріоритет у формуванні основ поняття 

«мовленнєвого жанру» належить М. М. Бахтіну, який у своїй праці «Проблемы 

речевых жанров» сформулював найважливіші його ідеї. Саме у його тлумаченні 

знаходимо уявлення про жанр як про структуру, приклад, модель. На думку 

М. Бахтіна, людське мовлення в типових ситуаціях втілюється в певні готові 

форми мовленнєвих жанрів, які є нормативними та даються нам, як рідна мова 

[15, с. 258]. Мовленнєві жанри організують наше мовлення практично так, як його 

організують граматичні (синтаксичні) форми. Ми навчаємося «відливати» наше 

мовлення в жанрові форми, і, чуючи чуже мовлення, ми вже з перших слів 

вгадуємо його жанр, передбачаємо певний обсяг …, певну композиційну будову, 

передбачаємо завершення, тобто із самого початку ми маємо відчуття 

мовленнєвого цілого [15, с. 259]. Дослідник розглядає мовленнєвий жанр як 

трьохрівневе утворення, що включає зміст, композиційну будову і мовний стиль. 

У поєднанні з мовленнєвою волею того, хто говорить, ці компоненти задають 

модель мовленнєвого жанру, у відповідності до якої будуються всі його тексти. 

Ідеї М. Бахтіна розвивали польські та російські дослідники, зокрема 

Н. Арутюнова [6], А. Вєжбіцька [35], В. Дементьєв [60], М. Федосюк [197], 

Т. Шмельова [216] та ін. Вони визначають мовленнєвий жанр як прийняті в 

конкретних ситуаціях і призначені для передавання певного змісту типові способи 

побудови мовлення або як розгорнуту мовленнєву систему, що складається з 

кількох (іноді більшої кількості) мовленнєвих актів, під якими ми розуміємо 

мовленнєві дії, що здійснюються за принципами і правилами мовленнєвої 

поведінки, прийнятими у суспільстві). 

Визначення жанру, наведені в праці М. П. Брандес, у своїй сукупності 

відображають складне явище: «Жанр – це апробована, закріплена традицією 

форма мовленнєвого втілення функції практичного призначення змісту твору. В 

жанрах реалізується мета, тобто практичне призначення мови». «Жанр являє 

собою ідеальну схему протікання комунікативно-мовленнєвого акту. Жанри – це 

не конкретні твори, а динамічна структурна модель, яка може втілюватися в 

певній множині конкретних мовленнєвих творів». «Жанр, взятий з точки зору 
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взаємовідношення людини і мовленнєвих засобів в процесі створення форми 

твору, являє собою технологічну форму мовленнєвої практики» [30, с. 57]. 

Існують й інші визначення жанру, які відображають жанр як модель:  

Т. В. Матвєєва: «Мовленнєвий жанр – структурна модель мовленнєвого 

спілкування у вигляді послідовності мовленнєвих ходів» [137, с. 218]; 

Т. В. Шмельова: «Мовленнєвий жанр – особлива модель висловлювання, з чого 

випливає, що необхідно дослідження мовленнєвого жанру у двох напрямках: 

перелічення моделей і вивчення їх втілення в різних мовленнєвих ситуаціях» [216, 

с. 90].  

Т. В. Шмельова зазначає, що жанр містить у собі, як у краплі води, усю 

інформацію мовлення, включаючи образ автора та образ адресата, пам’ять сфери, 

залежність від фактури тексту, у якому він буває втіленим, – аж до самого відбору 

мовних засобів [216, с. 53]. До мовознавців, які дотримувалися цієї ж думки 

належать В. В. Дементьєв [60], К. Ф. Сєдов [176] та ін. Отже, мовленнєвий жанр 

розуміється як абстрактна структура, що включає в себе власне мовленнєву дію і 

уявлення про яку мають усі носії мови. 

Науковий інтерес у підході до розуміння мовленнєвого жанру як тексту 

представляє концепція М. Ю. Федосюка, який критично підходить до 

бахтінського розуміння мовленнєвого жанру як висловлювання. Він зазначає, що 

сфера можливого використання поняття мовленнєвого жанру не обмежується 

тільки висловлюваннями. Він пропонує вважати мовленнєвими жанрами «стійкі 

тематичні, композиційні і стилістичні типи не висловлювань, а текстів» [197, 

с. 104]. Під мовленнєвими жанрами розуміються різновиди усних і письмових 

текстів, які існують у різних сферах спілкування, відтворюються тими, хто 

говорить і пише, та упізнаються за їхніми мовними (вербальними і 

невербальними) засобами [122, с. 8]. Із цього визначення видно, що мовленнєвий 

жанр – одиниця текстового рівня. При цьому текст – узагальнене родове поняття, 

мовленнєвий жанр – це різновид тексту, і тому будь-який мовленнєвий жанр – це 

текст.  
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До числа мовознавців, які розглядали мовленнєвий жанр як форму мовлення 

належать А. Г. Антипов, А. Вежбицька, В. В. Дементьєв, Є. П. Захарова, 

М. М. Кожина [215, c. 42]. На думку А. Вежбицької, «Мовленнєвий жанр – це дія, 

а не продукт, точніше кажучи, кодифікована форма дії» [35, с. 101]. 

Є. П. Захарова інтерпретує мовленнєвий жанр як комунікативну категорію, що 

займає вершинне положення в ієрархії власне комунікативних категорій. 

Вважаючи, що осмислення мовленнєвого жанру як мовленнєвої одиниці по 

причині структурного і композиційного різноманіття об’єктивно не відображає 

змісту цього поняття, дослідник визначає мовленнєвий жанр як «певну 

комунікативно-мовленнєву, ситуаційно обумовлену форму втілення мовленнєвого 

замислу того, хто говорить, що відповідає прийнятим у певній сфері спілкування, 

у певному соціумі комунікативним нормам» [72, с. 248–249]. Багато дослідників 

розглядають жанр у зв’язку з одиницями більш високого рівня. Так, Є. І. Шейгал 

вказує на те, що жанр повинен розглядатися як частина певної мовленнєвої події 

[214, с. 143]. 

І. Н. Борисова вважає, що мовлення набуває жанрової оформленості саме в 

межах комунікативної події, яка характеризується певними цілями та мотивами 

його учасників. Згідно з цією точкою зору, жанр комунікативної події є формою 

організації комунікативної і практичної діяльності, а мовленнєвий жанр – форма 

мовленнєвої реалізації комунікативної діяльності в комунікативній події. При 

цьому дослідник представляє комунікативну подію як потенціальну послідовність 

комунікативних епізодів, втілених у мовленнєвих жанрах [27, c. 156]. 

Науковці також співвідносять жанр із мовленнєвою подією, розуміючи їх як 

частина і ціле. Комунікативна подія при цьому розглядається як ціле по 

відношенню до мовленнєвої події. Основним у визначенні мовленнєвої події 

дослідники вважають саме жанровий аспект: вони характеризують мовленнєву 

подію як таку комунікативну подію, здійснення якої може бути виконано лише 

при використанні в них конкретних мовленнєвих дій і відповідних їм 

мовленнєвих жанрів. Деякі зарубіжні лінгвісти також співвідносять поняття 

жанру з поняттям події. Д. Хаймс, наприклад, називає жанр характерною ознакою 
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мовленнєвої події, зовнішнім по відношенню до події, і вважає, що жанр може 

співпадати з подією, а може бути його складовою частиною [215, с. 51–53]. 

Визначення Дж. Свейлза має комплексний характер і вказує на лінгвістичні 

і прагматичні параметри жанру. На думку науковця, жанр складається з класу 

комунікативних подій, що мають певні спільні комунікативні цілі. Ці цілі 

визнаються компетентними членами дискурсивної спільноти та становлять засади 

певного жанру. Ці засади утворюють каркас структури дискурсу та впливають на 

вибір певного стилю та змісту жанру. На додаток до визначених комунікативних 

цілей, жанри характеризуються подібністю у структурному, стилістичному та 

змістовному аспектах та розраховані на сприйняття певною цільовою аудиторією. 

Якщо жанр відповідає усім згаданим критеріям, він буде розглядатися 

дискурсивною спільнотою як прототипова модель [332, с. 272].  

Український мовознавець Ф. С. Бацевич підкреслює наявність різних 

поглядів на розуміння лінгвістичної природи і сутності мовленнєвих жанрів. Він 

розглядає мовленнєвий жанр як: стилістичне явище; тип висловлювання; текстове 

явище; комунікативне явище [20, с. 49–52].  

Запропоноване ним визначення мовленнєвого жанру є, на нашу думку, 

найбільш повним та вдалим. Ф. С. Бацевич вважає, що мовленнєвий жанр – це 

мовленнєве ціле, складний синтез повідомлень (мовленнєвих актів), об’єднаних 

комунікативною тактикою адресанта, моделлю адресанта й адресата, 

комунікативною метою, комунікативним смислом, специфічною жанровою 

тональністю, «закільцьоване» попередніми і наступними мовленнєвими жанрами; 

це складова дискурсу, типовий спосіб побудови мовного коду, пов’язаний із 

певними ситуаціями і створений для передачі певного змісту (комунікативного 

смислу) [21, с. 54].  

Наразі мовлення представлено великою кількістю жанрів, оскільки 

«невичерпні можливості людської діяльності із використанням мови. У кожній 

сфері людської діяльності існує широкий репертуар мовленнєвих жанрів, який у 

міру розвитку й ускладнення людської діяльності зростає і диференціюється» [30, 

с. 55]. Зважаючи на таке різноманіття жанрів, науковці постали перед проблемою, 
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пов’язаною із віднесенням конкретних мовленнєвих творів до того чи іншого 

жанру. Питання про типологію мовленнєвих жанрів залишається одним з 

невирішених, що пояснюється об’єктивною складністю досліджуваного явища, 

надзвичайною різнорідністю мовленнєвих жанрів за композиційною структурою, 

а також великою різницею у їхньому обсязі. У сучасному жанрознавстві 

представлено декілька типологій мовленнєвих жанрів, а саме: структурна 

типологія (А. Г. Баранов, М. М. Бахтін, М. П. Брандес, В. В. Дементьєв, 

К. Ф. Сєдов,  М. Ю. Федосюк та ін.), інтенціональні типологія (Н. Д. Арутюнова, 

В. В. Дементьев, Дж. Серль, К. Ф. Сєдов, Т. В. Шмельова), лінгвокультурологічна 

(концептологічна) типологія (В. В. Дементьєв, Г. Г. Слишкін) [215, с. 93]. 

При розробці структурної типології жанрів першим кроком є виокремлення 

одиниць мовленнєвого спілкування. Мова у цьому випадку йде не про одиниці 

мовної системи, а про сегменти мовленнєвого потоку, комунікативного буття 

особистості [там само, с. 94]. За таким підходом, М. М. Бахтін поділяє жанри на 

первинні (прості), які функціонують у побутовому спілкуванні, і вторинні 

(складні), які виникають в умовах складнішого і відносно високорозвинутого й 

організованого спілкування (переважно письмового): художнього, наукового, 

суспільно-політичного та ін. До первинних він відносить репліки побутового 

діалогу, побутову розповідь чи лист. До вторинних – роман, монографію, діловий 

лист та ін. [19, с. 239]. М. П. Брандес виділяє «форми з закритою, жорстко 

фіксованою структурою і форми з відкритою, вільною структурою (наприклад, 

жанр «закон» – тип форми із закритою, жорстко фіксованою структурою, жанр 

«статті» – тип форми з відкритою, вільною структурою)» [30, с. 58–59].  

М. Ю. Федосюк пропонує розрізняти елементарні і комплексні мовленнєві 

жанри. Під елементарними він розуміє такі «тематичні, композиційні і 

стилістичні типи текстів, у складі яких відсутні компоненти, які, в свою чергу, 

можуть бути кваліфіковані як тексти певних жанрів» [197, с. 104]. До 

елементарних мовленнєвих жанрів він відносить повідомлення, похвалу, 

привітання, наказ. Комплексні мовленнєві жанри, на думку автора, це «типи 

текстів, що складаються з компонентів, кожний з яких, у свою чергу, має відносну 
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завершеність і являє собою текст певного жанру» [там само]. До комплексних 

мовленнєвих жанрів він відносить переконання, втішання, бесіду, дискусію, 

суперечку. 

В інтенціональних систематизаціях жанрових форм основним критерієм 

розрізнення виступає інтенція висловлювання, яка постає важливим параметром 

прагматичної інтерпретації жанру. За цим підходом, Н. Д. Арутюнова до 

мовленнєвих жанрів відносить різні типи діалогічних текстів: інформативний 

діалог, прескриптивний діалог, обмін думками з метою прийняття рішення, діалог 

з метою встановлення чи регулювання міжособистісних стосунків, велемовні 

жанри [6, с. 53]. Т. В. Шмельова пропонує свою класифікацію мовленнєвих 

жанрів, виділяючи інформативні (питання, повідомлення, спростування, 

підтвердження, сумнів), оцінні (похвала, докір, догана, звинувачення), етикетні 

(привітання, вибачення, вдячність, співчуття, знайомство, привітання, заповіт, 

прощання) та імперативні (прохання, порада, інструкція, наказ, заборона, погроза, 

обіцянка та ін.) мовленнєві жанри [215, с. 109].  

В. В. Дементьєв пропонує в якості ознаки, яка може бути покладена в 

основу лінгвокультурологічної/концептуальної типології мовленнєвого жанру: 

поділ жанрів і жанрових утворень, що використовуються в комунікативному 

просторі всередині певної мовленнєвої культури на ті, що підтримуються цією 

культурою і ті, що не підтримуються нею [60, с. 109]. 

Отже, вітчизняні та зарубіжні дослідники не прийшли до єдиної думки 

щодо природи мовленнєвого жанру, оскільки досі не існує загальноприйнятого 

його визначення та класифікації. Безперечно, кожен з вищеописаних підходів 

здається по-своєму правильним, адже вони розглядають як жанри різнорідні 

явища. Логічним вважається розуміння мовленнєвого жанру як інваріанту 

висловлювання (М. Бахтін), як моделі, якою керується людина в мовленнєвій 

діяльності, визначається також те, що значний вплив на нього мають 

екстралінгвістичні фактори. Проте найбільш коректним, на нашу думку, та таким, 

який стане передумовою нашого подальшого дослідження, є розуміння жанру, як 

тексту (усного чи письмового), що характеризується своєрідною композиційною 
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структурою, мовними (вербальними чи невербальними) засобами, використанням 

стилістичних прийомів та певною прагматичною настановою. 

1.1.2.  Науковий текст та його жанрова специфіка 

Дослідженню наукового тексту приділяло увагу багато лінгвістів і на 

сьогоднішній день накопичена досить значна кількість наукових праць, які 

присвячені цій проблематиці. Такі вітчизняні та зарубіжні науковці як 

І. В. Арнольд [5], О. А. Баженова [10], М. П. Брандес [30; 31], Н. С. Валгіна [32],    

І. Р. Гальперін [48], М. П. Котюрова [114], Н. М. Разінкіна [168], Н. С. Троянська 

[194; 195], В. Є. Чернявська [206; 207] та ін. вивчали історичний розвиток процесу 

текстотворення в науковій сфері, описували загальні стильові особливості 

наукових текстів та закономірності функціонування їхніх мовних конституентів. 

Англійський науковий текст призначений для обслуговування сфери 

наукового спілкування, в якій продукуються і теоретично осмислюються 

об’єктивні знання про дійсність. Науковий текст виступає як вираження і 

відображення наукового стилю – особливого способу когнітивних і 

комунікативно-мовленнєвих дій суб’єкта, що вирішує в процесі формування 

тексту завдання повідомлення про нове знання і надання доказів істинності цього 

знання [206, с. 22].  

Незалежно від того, хто є автором наукового висловлення (усного чи 

писемного, розгорнутого чи елементарного, оригінального чи репродуктивного), 

основна його функція – передавання адресату наукової інформації, наукових 

знань. Очевидно, що з усіх видів знань про мову в науковому тексті представлені, 

перш за все, поняття, закономірності і факти, рідше – ідеї, способи отримання 

наукових знань, методи, прийоми, процедури аналізу. Зміст наукового тексту 

представлено набором і навіть системою вищезазначених компонентів. 

І. Кочан пропонує загальну модель побудови наукового тексту: 

1) констатація відомого або наявного; 2) критичний аналіз відомого або наявного; 

3) обґрунтування потреби уточнити, вдосконалити відоме; 4) опис нового; 

5) прогноз щодо подальшого застосування [67, с. 114].  
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Загалом, наукові тексти представляють книжний характер мовлення, в них 

не бажані розмовні й емотивні засоби, однак останні  не є абсолютними, оскільки 

емотивний компонент іноді включається в структуру науково-пізнавальної 

діяльності і мислення. Експресивність, у значенні виразності наукового мовлення, 

створюється переважно за рахунок повної реалізації вказаних стильових рис 

наукового стилю, зокрема неодмінного врахування особливостей адресата [85, 

с. 291].  

Специфічними позамовними рисами наукового тексту є логічна 

послідовність, абстрактність, номінальність, точність, об’єктивність, 

інформаційна насиченість матеріалу, поняттєвість, узагальненість, однозначність, 

лаконічність, переконливість, аргументованість, аналітичність, які реалізуються за 

допомогою різноманітних мовних засобів. 

Логічність і послідовність актуалізуються за допомогою таких 

синтаксичних засобів як прості речення з ускладненими конструкціями, вступні 

слова і словосполучення (in particular, obviously, moreover, indeed, however, 

furthermore та ін.), прислівникові і дієприслівникові звороти та поширені 

визначення. Доволі поширеними є складні речення зі сполучниками, що вказують 

на зв’язок між реченнями (although, therefore, but also, since, because та ін.). 

Наприклад: Obviously service providers are only part of the story, since this rapid 

change has encompassed a variety of companies making up the wider technology, 

media and telecommunications (TMT) sector, which includes anything from software 

providers to equipment vendors. However, one advantage of concentrating on the 

service providers is that the sector is relatively homogeneous. Some providers have 

fixed-wire networks and a small number are conglomerates, but in almost every case 

their main – and fastest-growing – line of business is currently mobile communication 

[351, с. 184].  

Безсумнівним є те, що логічність наукового мовлення яскраво представлена 

на текстовому рівні, яку реалізують текстові категорії зв’язності, логічності та 

цілісності (детальніше ці текстові категорії будуть розглянуті нами пізніше). 

Послідовності і зв’язності викладу сприяє також зазвичай строго оформлена 
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композиція тексту (поділ на глави, параграфи; виділення зачинів-вступів, 

кінцівок-висновків). Організуючим началом композиції тексту є категорія 

гіпотетичності, обумовлена особливостями пізнавальної діяльності, і етапи (фази) 

продуктивної діяльності вченого, що знаходять вираження в науковому тексті. У 

чистому вигляді це проявляється в розгортанні змісту тексту від експлікації 

проблемної ситуації, формулювання ідеї / гіпотези і до її аналізу та доказу, що 

призводять до висновків / закону. Це підкреслена логічність на вищому, 

текстовому рівні [85, с. 297].  

Наявність великої кількость абстрактних іменників (research, innovation, 

system, phenomenon, paradigm, synergy, plethora та ін.) у науковому тексті визначає 

таку його властивість, як абстрактність. 

Номінальність наукового стилю полягає у вживанні великої кількості 

іменників порівняно з дієсловами та іншими частинами мови. Проілюструємо цю 

думку на двох різних фрагментах наукового тексту: 

1. From a topological point of view, the Internet’s numerous networks are only 

able to communicate because of the adoption of common protocols. IP is the protocol 

which determines the Internet’s function by enabling data packet transport among the 

Internet’s different sites using switches and the routers which run under the 

Transmission Control Protocol/Internet Protocol switching technology [387, с. 12].  

2. Digitization is a synergy multiplier. By enabling more rapid and efficient 

sharing and exchange of data, information and knowledge at all scales, digitization 

amplifies the potential of markets and communities to harness new value from the 

collaborative efforts of large numbers of interconnected individuals, algorithms and 

machines [379, с. 3].  

Перший з наведених уривків містить 23 іменники, 5 прикметників та 5 

дієслів, а другий – 19 іменників, 6 прикметників та 3 дієслова, що доводить наше 

твердження про номінальність наукового стилю і домінування у ньому засобів 

вираження. 

Точність як характеристика наукового тексту полягає в широкому 

вживанні спеціальної лексики і термінології, як правило, слів однозначних у 
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межах конкретної науки, слів, що виражають суттєві ознаки предметів та явищ, 

які вони називають (switch, motherboard, engine, capacitor, molecule, trapezium, 

system clock), а також лексики і термінології, яка є спільною для багатьох мов і 

має інтернаціональний характер (process, function, algorithm, management, policy, 

database та ін.). Дуже часто наукові тексти містять посилання на статистику, яка 

оперує точними цифрами і фактами. Наприклад, 1. This number reached a peak of 

38 in 2004 and remained broadly constant until 2008 before dropping sharply to 31 in 

2009, subsequent to which there was a minor recovery – but one that did not last 

through 2013, which witnessed a further net loss of three companies [353, с. 8]. 2. For 

example, a modern transatlantic circuit can have a bandwidth of 10 Gbps, which means 

that it can transport 10x109 bits every second (8 bit = 1 byte = one typed character) 

[353, с. 13]. 

Для наукового тексту характерні об’єктивні, іноді суб’єктивні оцінні 

судження  для вираження суто особистої точки зору автора (in my opinion, in my 

mind, etc.). Цьому тексту властива безособова манера викладу матеріалу, тому що 

основна увага в роботі приділяється не особистості автора і його думці, а 

інформації і аргументам, які автор представляє читачу. Відповідно, в академічній 

прозі поширені безособові речення (It is known that … It can be said that … There is 

an opinion that etc.). У наукових текстах прийнято уникати вживання займенників 

1-ї чи 2-ї особи однини (I, my, myself, you etc.), однак при необхідності можна 

вживати займенники 1-ї особи множини (we, our), показуючи таким чином 

авторську приналежність до наукової спільноти. Для утворення безособових 

речень часто використовуються пасивні конструкції, в яких не важливий і не 

вказується виконувач дії [166, с. 9]. Прикладом може слугувати наступний 

уривок: POPs are usually owned by ISPs since they connect the end-users with the 

ISP’s network. Usually they are located in specific establishments, which are known 

under various names such as data centers, telecom hotels, data warehouses, 

collocation, colo centre, server farms and so on, and provide a wide range of services 

[387, с. 11]. 
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Крім вищезазначених мовних одиниць для реалізації стильових рис у 

наукових текстах вживаються також іншомовні слова, наукова фразеологія (стійкі 

термінологічні словосполучення), цитати, посилання, символи, схеми, таблиці, 

графіки, зразки та ін.  

Тексти в сфері наукової комунікації у відповідності до домінуючої текстової 

функції можуть розподілятися на: 

- академічні (науково-теоретичні); 

- науково-інформаційні; 

- науково-критичні; 

- науково-популярні; 

- науково-навчальні [199, с. 38]. 

Академічні (науково-теоретичні) тексти  мають на меті повідомлення про 

результати наукових досліджень вузького кола фахівців, обізнаних з певною 

проблемою. Ці тексти представлені такими жанровими різновидами, як 

монографія, дисертація, наукова стаття, наукова доповідь, курсова, дипломна, 

магістерська робота, тези тощо, адже саме вони найбільш відповідають завданням 

науки розширювати, поглиблювати і видозмінювати знання про навколишній світ. 

Адресат і адресант цих текстів максимально об’єктивовані, автор ніби-то 

відсторонюється від предмету викладу, оскільки основна його мета – достовірно 

інформувати про результати цього предмету дослідження.  

Академічні тексти найбільшою мірою характеризуються логічною 

побудовою, об’єктивністю викладу, строгою науковістю, стислістю вираження 

інформації, термінологічністю, безоціночністю. Синтаксису таких текстів 

притаманна сильна компресованість, підпорядкованість логічним моделям. 

Основний засіб донесення інформації – вузькогалузева термінологія, тому для 

власне наукового тексту характерна наявність великої кількості термінів, а також 

пасивних предикатів, пропусків дієслів-зв’язок та ін. Усі ці фактори в цілому 

забезпечують інформаційну щільність і точність тексту [158, с. 42]. 

До науково-інформаційних текстів відносяться реферат, анотація, резюме-

висновки. Їх основна функція – інформаційно-узагальнююча. Вони виступають як 
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зберігачі інформації першоджерела у стиснутому, спресованому вигляді, 

оптимальному для її оперативного використання. 

Науково-критичні тексти представлені рецензією, науковим відгуком і 

критичним оглядом. Їх головними ідентифікуючими ознаками є обговорення, 

критичний розбір і оцінка первинного тексту [206, с. 40]. 

Науково-популярний текст має на меті доступний виклад інформації про 

результати складних наукових досліджень для нефахівців. Ці тексти 

репрезентуються у вигляді статей, у науково-популярних виданнях, книжках, 

призначених для широкого кола читачів. У цих текстах максимально 

проявляється індивідуальний стиль автора, прагнення вплинути на позицію, 

думку читача. Структурування змісту тексту більше підпорядковане особистим 

намірам і цілям автора, ніж об’єктивній логіці предмета.  

Синтаксис науково-популярних текстів також характеризується більшою 

розгорнутістю речень, спрощеністю конструкцій, пропуском логічних посилань і 

обґрунтувань. У науково-популярних текстах менше використовується 

термінологічна лексика і переважає загальнонаукова. Це зумовлено тим, що 

науково-публіцистичні тексти орієнтовані на потенційного читача, який 

недостатньо володіє навичками наукового спілкування в певній галузі знань, тому 

автор приділяє більше уваги постулюванню тих чи інших положень, ніж їх 

поясненню, виведенню й обґрунтуванню з використанням суто теоретичних і 

логічних методів. Мета науково-популярного тексту – зацікавити читача 

науковим відкриттям. Через це вузькогалузева термінологія, не зрозуміла 

широкому загалові читачів, вживається мінімально й обов’язково пояснюється. У 

таких статтях замість абстрактних формул і положень подається конкретний 

ілюстративний матеріал, наводяться яскраві приклади із життя, які надають 

повідомленню образності й емоційності. В основу наукової популяризації 

покладено настанову: про невідоме говорити через відоме, зрозуміле [158, с. 44]. 

Науково-навчальний текст обслуговує процес продукування і зберігання 

суб’єктивних нових наукових знань. Такі тексти репрезентуються в підручниках, 

посібниках, лекціях, бесідах, методичних рекомендаціях, навчальних і навчально-



36 
 

методичних посібниках для доступного, логічного викладу наукової інформації. 

Навчальні тексти слугують меті навчання, яка і визначає виклад, композицію, 

структуру і стиль тексту.  

На відміну від академічних текстів, метою яких, зазвичай, є повідомлення 

нового знання, навчальні тексти актуалізують уже існуючу систему знань, 

загальноприйнятих понять і законів конкретної науки. Ці тексти відзначаються 

більшою ясністю, чіткістю, прозорістю викладу. Крім того, адресат і адресант 

визначені  чіткіше, оскільки автор підручника зазвичай орієнтується на певний 

рівень своїх потенційних читачів. Необхідністю мотивувати процес навчання, 

бажанням зацікавити тих, хто навчається, прагненням зробити матеріал 

доступнішим визначається більш яскраво виражена позиція автора – потенційного 

викладача. Вона проявляється у використанні різних засобів актуалізації і 

акцентуації викладеної інформації, оцінки, рекомендації, коментування [158, 

с. 43]. Характеризується простотою викладу, чітким структуруванням матеріалу, 

спрямованим на активізацію мислення тих, хто навчається, поступовим, 

послідовним уведенням термінологічної лексики. 

Отже, підсумовуючи вищесказане, трактуємо науковий текст як складно 

організоване в структурному та смисловому відношенні утворення, що 

характеризується упорядкованою системою мовних одиниць, сукупністю 

притаманних для наукового тексту мовних та мовленнєвих засобів, логічною 

послідовністю викладу. Наявність різних типів наукового тексту пояснюється 

існуванням внутрішніх розмежувань у науковій сфері спілкування та 

особливостями змісту наукової інформації.  

 

1.1.3. Жанрова типологія наукових текстів 

Охарактеризувавши науковий текст та з’ясувавши сутність і природу 

мовленнєвого жанру, перейдемо до детального розгляду питання жанрової 

класифікації наукового тексту, оскільки, як ми вже зазначали, наукові тексти 

представлені різними жанрами. Аналіз жанрової репрезентації наукового тексту 
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дозволить нам виявити, яке місце займає в ній наукова монографія, що є об’єктом 

нашого дослідження. 

Жанри наукового тексту – це історично складені стійкі типи творів наукової 

літератури, що мають функціонально-стильову специфіку і стереотипну 

композиційно смислову структуру [178, с. 57]. М. П. Брандес, розглядаючи 

науково-технічний функціональний стиль, виділяє в ньому науково-технічні, 

науково-природничі та науково-гуманітарні типи текстів, та аналізує їх жанрові 

різновиди. Серед цих жанрових різновидів М. П. Брандес називає наступні: 

1) власне науковий; 2) науково-інформативний і науково-реферативний; 

3) науково-довідковий; 4) учбово-науковий [30, c. 178]. Далі пропонується 

детальніша жанрова класифікація всередині виділених різновидів. Так, власне 

науковий різновид текстів представлено монографією, науковою журнальною 

статею з подальшим поділом ще на п’ять різновидів. Науково-інформативні 

тексти репрезентовано анотацією, рефератом і резюме-висновками. Науково-

довідковий різновид включає в себе довідники, а в зв’язку з навчально-науковими 

текстами згадуються підручники. 

О. С. Троянська запроваджує польову репрезентацію жанрової структури 

наукового стилю, виділяючи в ньому три зони: ядерну, периферійну і суміжну, 

підкреслюючи при цьому, що «віднесення жанрів до різних зон наукового стилю 

має вельми неоднозначний характер» [195, с. 91]. Ядерну зону утворюють 

провідні жанрові різновиди, що репрезентують нове наукове знання,  – власне 

наукова стаття, монографія, дисертація, науково-технічний звіт, тези, в яких 

знаходить своє найяскравіше вираження стандарт стилю. До периферійної зони 

належать жанрові різновиди, в яких лінгвостилістичні характеристики, властиві 

науковому стилю в цілому, виражені в меншій мірі, – реферат, анотація, 

довідники, рецензія, відгук, курс лекцій, інструкція та ін. Суміжну зону складають 

жанри наукової літератури, що являють собою міжжанрові утворення (рецензія-

рекомендація) і міжстильові жанри наукової літератури (рекламна стаття, 

науково-публіцистична стаття, коментарій у науковому і публіцистичному стилях 

та ін.).  
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О. С. Троянська також зазначає, що мовознавці нараховують більше 50 

різних жанрів наукового мовлення, кожен з яких має свої особливості, що 

справляють вельми суттєвий вплив як на композиційне, так і на мовне 

оформлення тексту. Вона також підкреслює, що в залежності від досліджуваного 

предмету і цілей автора можливе подальше ділення жанрів на різновиди [там 

само, с. 21]. 

М. П. Котюрова виділяє такі жанри, як монографія, стаття, нарис, рецензія, 

підручник, курс лекцій, доповідь, реферат, тези. Крім того, підкреслюється, що 

певну варіативність стилю можуть надавати окремі різновиди жанрів зі 

спеціальними тематичними цілями, наприклад, стаття теоретичного або 

експериментального характеру за змістом, оглядова та ін. Крім цих первинних 

жанрів (первинної літератури), виділяються вторинні, також стилістично 

марковані: автореферат, резюме, огляд реферативного журналу. Разом з цими 

жанрами, що існують зазвичай у письмовій формі, можуть бути і їхні усні 

«аналоги»: усна доповідь, лекція в аудиторії» [113, с. 80].  Додамо, що первинні 

жанри репрезентують первинні наукові відомості, отримані безпосередньо в 

процесі дослідження (монографія, дисертація), тоді як вторинні наукові жанри 

(реферат, підручник) відбивають тільки кінцеві результати аналітико-синтетичної 

переробки досліджень, уже опублікованих у первинних текстах. 

Крім первинних і вторинних мовленнєвих жанрів, які виділяються в 

залежності від ступеня узагальнення наукових знань, розрізняють ще великі і малі 

жанри за обсягом репрезентованого матеріалу. До великих наукових жанрів 

належать монографія (індивідуальна або колективна), дисертація, енциклопедія, 

словник, довідник, підручник, посібник; до малих – стаття в періодичному чи 

неперіодичному виданні, реферат, анотація, тези, рецензія та ін. Малі жанри 

виділяються не тільки за кількісною ознакою. Зазвичай вони не мають 

відокремленості: статті, рецензії, реферати розміщуються в журналах і збірниках. 

У великих жанрах, наприклад, у підручнику, частини підпорядковані цілому, 

навіть при різному авторстві, тобто вони зв’язані як логіко-смисловим, так і 

зовнішнім лінійним зв’язком. 
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У залежності від комунікативно прагматичних функцій наукового тексту 

розрізняють такі жанри, як: 1) монографії, статті, дисертації, тези, доповіді, 

повідомлення, виступи, науково-технічні звіти, що представляють власне 

науковий (академічний) підстиль; 2) реферати, огляди, анотації, резюме, що 

репрезентують інформаційно-реферативний підстиль; 3) енциклопедії, словники, 

довідники, що об’єктивують довідково-енциклопедичний підстиль; 4) рецензії, 

відгуки, експертні висновки, полемічні виступи, дискусії, що представляють 

науково-оцінний підстиль; 5) підручники, посібники, курси лекцій, що 

актуалізують науково-навчальний підстиль; 6) методичні посібники, програми, 

рекомендації, інструкції, що репрезентують науково-методичний інструктивний 

підстиль; 7) патенти, авторські свідоцтва, опис винаходів, стандарти, технічні 

умови, спеціфікації, рекламації, що представляють науково-діловий підстиль. 

Монографія – це узагальнення розрізнених відомостей, отриманих у 

результаті проведення декількох науково-дослідних робіт, присвячених одній 

темі. Вона створюється тільки після накопичення певної кількості фактичних і 

узагальнених відомостей [31, с. 178]. За своїми жанровими характеристиками 

монографія, на думку О. С. Троянської, «може бути конгломератом жанрів і 

жанрових різновидів (різні частини монографій можуть бути зіставлені з різними 

жанровими різновидами статей)» [195, с. 25]. Для нашого дослідження суттєвим є 

те, що у питанні про існування такого наукового жанру, як монографія, між 

вітчизняними та зарубіжними вченими спостерігається відома єдність поглядів. 

Стаття – це невеличкого розміру надрукована в збірнику наукова праця, 

присвячена певній проблемі, питанню і розрахована на фахівців, які розв’язують 

цю проблему. Жанр статті диференціюється наступним чином: 1) стаття, у якій 

висувається проблема; 2) стаття – коротке повідомлення про результати науково-

дослідницьких робіт; 3) власне наукова (науково-технічна стаття), в якій 

достатньо детально викладаються основні результати дослідження; 4) історико-

наукова оглядова стаття; 5) дискусійна/полемічна стаття; 6) науково-популярна 

стаття; 7) рекламна стаття [113, с. 85].  
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Дисертація – власне науково завершене дослідження, яким відкрито новий 

напрям у науці, започатковано досі невідомий підхід чи вирішено складну 

проблему, досліджено ще невідоме або розв’язано низку завдань, що забезпечать 

наступний поступ у цій проблемі чи галузі. Дисертація має певний обсяг і чітку 

структуру, стандартні композиційно-мовленнєві форми, які мають бути наповнені 

оригінальним змістом цього дослідження. Жанр дисертації передбачає у 

композиційно-мовних формах виклад логічного механізму доказів: теза, доказ 

(аргумент і спосіб доказу – ствердження або заперечення). При доведенні 

дотримуються законів логіки (тотожності, заперечення, виключення третього, 

достатньої підстави) та методів (індуктивного, дедуктивного, аналогійного, 

концентричного, контрастного тощо) [139, c. 285]. 

Тези – короткий запис змісту наукового дослідження у вигляді основних 

стисло сформульованих положень. За змістом тези бувають первинними, тобто 

авторськими, і вторинними, створеними на основі чужого тексту. Тези 

передбачають визначену і строго нормативну композиційно смислову структуру, 

яка складається з 1) преамбули (що вміщує вступ у проблематику, обґрунтування 

її актуальності, подання предмету дослідження), 2) основного тезисного викладу 

(3-6 тез, що складають предметно-логічну єдність), 3) заключної тези (висновок 

викладеного). Заключна теза зазвичай необхідна при комбінаторній ускладненості 

основного тезового викладу чи при необхідності цілісної узагальненої констатації 

отриманого знання. На практиці тези часто мають вигляд міні-статті. 

До тез, більше ніж до інших жанрів наукової мови, застосовуються строгі 

вимоги стилістичної чистоти й однорідності мовленнєвої манери. Тут  

недопустимі емоційно-експресивні метафори, перифрази, інверсії, еліпсиси, 

вигуки, зміщення способів мовленнєвого оформлення, неточності і недбалості в 

оформленні. Загальною нормою стилю тез є висока насиченість висловлювання 

предметно-логічним змістом [113, с. 257].  

Підручник – навчально-науковий твір, що викладає основи тієї чи іншої 

науки і призначений для дидактичних цілей. Основними відмінностями 

підручника від інших видів наукової літератури є «стиснута повнота» інформації, 
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предметно-логічна послідовність, ясність і дохідливість викладу, активізація 

уваги адресата. «Стиснута повнота» виражається в тому, що, з одного боку, 

викладається тільки частина накопиченої інформації про предмет даної науки, 

але, з другого – ця частина є базовою і різнобічно характеризує предмет. Цим 

визначається і предметно-логічна послідовність викладу, а саме: спочатку дається 

визначення і загальна характеристика предмету, окреслюються його основні 

аспекти, потім розглядається кожна зі сторін. При описі аспектів ця структурно-

змістовна схема зазвичай зберігається. Оскільки в підручнику представлено вже 

стале, базове (дисциплінарне) знання, виклад у цілому не має проблемного 

характеру і полемічної загостреності (за окремими винятками). Побудова цілого і 

його частин підпорядковується закону предметно-логічної ієрархії і є лінійно-

розгалуженою [113, с. 258]. 

Наукова рецензія виконує функції репрезентації наукової праці, її оцінки й 

осмислення в загальному просторі наукового знання. Рецензія – давно 

сформований жанр із високим ступенем стандартизації на всіх рівнях будови 

тексту. Її відрізняє особливий словник (перш за все, оцінна лексика) і типові 

граматичні структури, за допомогою яких актуалізується діалогічна природа 

цього жанру. Основні функції рецензії – інформативна й оцінна – можуть бути 

реалізовані по-різному, адже її композиція і пропорціональне співвідношення 

частин варіативні. У той же час інваріантна структура рецензії гармонійно 

поєднує інформування читача про зміст нової наукової публікації, аналіз її 

окремих положень з оцінкою роботи в цілому [113, c. 260]. 

Реферат – семантично адекватний, обмежений малим обсягом, і разом з 

тим, достатньо повний виклад основного змісту первинного наукового тексту, що 

відрізняється сталістю структури і призначений для виконання різних 

інформаційних функцій при використанні його читачами різних категорій. Наразі 

у сфері наукової комунікації реферат є одним з найпоширеніших жанрів [30, 

c. 173]. Основна функція будь-якого реферату – інформативна. З усіх вторинних 

документів він відрізняється найбільшою інформативністю, завдяки чому у ряді 

випадків реферат може замінити першоджерело. Оскільки реферат є 
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повідомленням вторинного характеру, його тема і зміст обумовлені темою і 

змістом джерела інформації, що реферується. У рефераті зберігаються рівень 

доступності матеріалу, притаманний первинному тексту; окремі структурні 

елементи реферативного документа (заголовок, текстова частина, деякі малюнки 

та ін.) [113, с. 261]. 

Специфічним різновидом реферату є автореферат дисертації, що фіксує 

основний зміст дисертації, виконує функцію інформування про результати 

проведеного дослідження і впровадження їх у сферу наукової комунікації. У 

структурному відношенні автореферат дисертації, як і будь-який реферат, 

включає три частини: заголовну (відомості про спеціалізовану раду, ПІБ автора, 

назва теми, шифр і назва спеціальності, назва наукового ступеня); власне 

реферативну, в якій викладається зміст дисертації; довідкову (відомості про 

провідну організацію, наукового керівника, опонентів, дата захисту, а також 

перелік опублікованих праць). Основний обсяг автореферату займає власне 

реферативна частина, яка суттєво відрізняється від аналогічного структурного 

елементу інших рефератів. Її особливість полягає в тому, що вона складається з 

трьох практично самостійних розділів. У першому розділі дається загальна 

поаспектна характеристика змісту дисертації, у другому – репрезентується зміст 

дисертації за її структурними елементами, у третьому – надається узагальнений 

висновок [113, c. 260]. 

Отже, жанри є типовими формами втілення наукового знання та 

характеризуються функціонально-стильовою специфікою і стереотипною 

композиційно-смисловою структурою. Жанрове варіювання відзначається 

стандартом оформлення знання в тій чи іншій галузі науки. 

1.2. Мовленнєвий жанр «монографія»: структурні та змістові 

параметри 

1.2.1. Змістові характеристики наукових творів жанру «монографія» 

Монографія – це жанр, який здатний суттєвим чином впливати на наукову 

картину світу і на науковий дискурс у певній галузі знань, адже він призначений 
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транслювати їх разом з новим знанням і топосом, які актуалізуються в тексті на 

фоні загальних місць і положень. Тексти цього жанру конструюють досить 

суттєвий фрагмент наукової картини світу, який вони в значній мірі відтворюють 

на основі певної кількості аналогічних або близьких за змістом праць, однак 

вибудовують інформацію по-новому. Метою монографії є внесення певних 

коректив чи значних змін в існуючу наукову картину світу, що пояснює і розміри 

аналізованого тексту, і його інтертекстуальні зв’язки.  

Дослідження жанру «монографія» знайшло своє втілення у публікацях 

таких вітчизняних і зарубіжних лінгвістів, як О. О. Баженової [10], 

Ю. В. Ваннікова [33], Т. В. Жеребило [71], М. П. Котюрової [113, 114],  

С. О. Соболєва [181], О. В. Сухої [187] та ін. Вони дали визначення поняттю 

«монографія», окреслили її композиційну структуру, виокремили специфічні 

риси, притаманні цьому мовленнєвому жанру наукового стилю, а також 

проаналізували монографії, написані різними мовами. Ми, у цьому параграфі, 

спираючись на дослідження вищезгаданих лінгвістів та керуючись власними 

спостереженнями, дамо загальну характеристику жанру «монографія» 

англійського наукового мовлення.  

У працях з лінгвістики «монографію» традиційно відносять до академічного 

різновиду регістру наукового мовлення. Т. В. Жеребіло визначає монографію як 

жанр наукової літератури, «присвячений багатоаспектному розгляду і вирішенню 

актуальної проблеми, що характеризується новизною теоретичного або 

емпіричного змісту, єдністю наукового підходу, смисловою завершеністю і 

складною композиційною структурою» [71, с. 203]. Деякі визначення 

«монографії» містять також вказівки на авторство, яке може бути як 

індивідуальним, так і колективним [там само, с. 105]. 

Призначення монографії – впровадити в систему наукових комунікацій 

фундаментальну підсумовуючу наукову інформацію у певній галузі і бути 

основою для вирішення нових проблем. Вона призначена, головним чином, для 

тих учених і фахівців, профіль наукової, педагогічної і, можливо, прикладної 
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(наприклад у галузі розробки техніки) діяльності яких безпосередньо пов’язаний 

із досліджуваною проблемою. 

У методологічній розробці Ю. В. Ваннікова «монографія» описується як 

жанр академічного підстилю, який характеризується інформативною 

прагматичною функцією, достатньо високою структурною зв’язністю і не 

виключає наявність стилістично експресивних елементів. Мовленнєвими 

модусами (композиційно-мовленнєвими формами), що переважають у 

монографіях, дослідник визнає опис та пояснення.  [33, с. 44–45]. 

На думку М. П. Котюрової, монографії властиві такі характеристики, як: 

багатоаспектний зміст, що включає формулювання проблеми і/чи постановку 

завдання; визначення і диференціація понять із встановленням між ними логіко-

семантичних відношень; експлікація ідеї, гіпотези чи основного тезису наукової 

концепції, «забарвлених» гіпотетичною модальністю; доказ гіпотези з 

використанням різноманітних засобів аргументації; характеризація об’єкту, що 

досліджується; демонстрація емпіричного матеріалу, що підтверджує 

достовірність нового знання та ін. [113, с. 154]. Крім того, для монографії 

характерними є: 1) попереднє осмислення змісту висловлення; 2) монологічний 

характер висловлення; 3) строгий відбір мовних засобів; 4) тяжіння до нормованої 

мови.  

Ю. В. Ванніков зауважує, що монографія має типізовану структуру як 

окремих смислових блоків, так і мовного оформлення. Цю ж особливість 

монографії відзначає і Н. М. Разінкіна, наголошуючи на тому, що лексико-

фразеологічні і синтаксичні характеристики монографії «виявляються у більшій 

мірі канонізованими (типізованими)» [168, с. 17]. Доцільність типізованої 

структури зумовлена очікуванням читача отримати в окремих відрізках тексту 

певні відомості, наприклад, інформацію про результати дослідження – в 

завершувальних відрізках розділу. Відносно стійка змістова структура монографії 

реалізується при наявності в ній вступу, основної частини та висновку. Це є 

типовою структурною вимогою до монографій, що належать до власне 

академічного різновиду наукового регістру мовлення. 
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Невід’ємною частиною наукових монографій є периферійні тексти, однак 

їхня кількість і склад варіюється у різних творах. О. О. Баженова використовує 

термін «периферійний субтекст», який представлений «комплексом 

інформаційно-вторинних текстів і текстових фрагментів»  [10, с. 85]. Так, у 

монографії ‘Mobile Telecommunications Networks’ [351]  авторів Peter Curwen і 

Jason Whalley периферійні тексти включають передмову  (Preface), визнання, де 

автор висловлює подяку всім тим, хто допомагав у написанні наукової праці 

(Acknowledgements) і предметно-іменний вказівник (Index). У монографії ‘Public-

Private Innovation Networks in Services за ред. Faiz Gallouj’ [377] зустрічаємо такі 

периферійні тексти: вступне слово (Foreword), список тих, хто зробив внесок у 

написання наукової роботи (List of contributors), предметно-іменний вказівник 

(Index).  

Незважаючи на типовий зміст (наявність вступу, основної частини,  

висновків), текстам монографій властива варіативність, обумовлена впливом 

різних екстралінгвістичних факторів: специфіки предметної області, типу об’єкту, 

що досліджується (він може бути «субстратним», тобто матеріальним, або 

«ментальним», тобто ідеальним продуктом людської свідомості); теоретичного чи 

емпіричного ракурсу дослідження; багаторівневої структури самої науково-

пізнавальної діяльності; стилю індивідуального мислення вченого – дискретно-

логічного чи континуально-психологічного, а також рівня володіння автором 

нормами наукового викладу [113, с. 83]. 

Щодо мовного оформлення текстів жанру «монографія», то тут чітко 

виділяються термінологічна, загальнонаукова та загальнолітературна лексика. До 

термінологічної лексики належать вузькоспеціальні номінації понять, характерні 

для однієї науки (інколи двох-трьох близьких), що відображають специфічність 

предмету дослідження, наприклад: terabyte, spooler, ripping, backbone, gateway, 

platter та ін. терміни галузі інформаційних технологій. Разом із термінами 

специфіку лексичного оформлення тексту науково-технічного стилю становлять 

скорочення – абревіатури. Зазвичай ці скорочення стосуються термінів, 
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загальноприйнятих у відповідних галузях науки і техніки, які є зрозумілими для 

фахівців цієї галузі. Наприклад: GPRS, OCR, WAP, WML, TCP та ін.  

До загальнонаукової лексики відносяться слова, що актуалізують поняття, 

спільні для низки суміжних наук, що мають однакові об’єкти дослідження. 

Наприклад, vacuum, vector, generator, integral, matrix, radical та ін. Такі поняття 

зазвичай слугують зв’язуючою ланкою між науками одного більш-менш 

широкого профілю (технічні, фізико-математичні, комп’ютерні та ін.), тому їх 

можна визначити як профільно-спеціальні.  

До загальнолітературної лексики належать слова, що позначають найбільш 

загальні поняття, однаково актуальні для всіх або для значного ряду наук. 

Наприклад: system, function, value, element, process, component, dimension та ін. 

Вони складають спільний понятійний фонд науки в цілому. Загальнонаукові та 

загальнолітературні слова в наукових текстах монографій вживаються в 

обмеженій кількості значень, при тому, що в принципі практично кожне з цих слів 

має й інші значення, які не реалізуються в науковому функціональному стилі.  

Загальна спрямованість монографій на передачу спеціалізованої інформації 

впливає і на вибір словотворчих моделей: при поверхневому аналізі архітектоніки 

основ звертає на себе увагу той факт, що серед іменників і прикметників, які 

використовуються у творах цього жанру, переважають складні слова, що 

покликані максимально точно і недвозначно позначити відповідні поняття і 

сприяють реалізації функції повідомлення. Саме лексика такого характеру формує 

нейтральну в функціонально-стилістичному відношенні манеру викладу, сприяє 

ясності і логічності текстового повідомлення. 

Наукова монографія належить до стилістично нейтрального різновиду 

наукових текстів, в яких можуть вживатися стилістично марковані одиниці, що 

належать, наприклад, до розмовної або книжної лексики. Проте ці одиниці у 

результаті включення їх до полотна наукового твору втрачають свої образні 

властивості і підпорядковуються загальній функціонально-комунікативній меті. 

Характерною особливістю монографій є переважне вживання в них іменних 

конструкцій у порівнянні з дієслівними, що дає можливість більшого 
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узагальнення, усуваючи необхідність вказувати час дії. Тут розповсюджені 

іменники, утворені від дієслів та прикметників, наприклад: division, measuring, 

determination, exactness, accuracy, adapter, transmission, switching, routing, 

scrambler та ін.  

Специфічним є вживання в наукових монографіях дієслова. На нього 

покладається функція створення ефекту безсуб’єктивності оповідання, що 

спричинює відсутність вживання дієслівних форм 1-ї та 2-ї особи однини. 

Натомість авторське мовлення характеризується широким вживанням дієслівних 

форм 1-ї особи множини, наприклад: what we have sought to show so far, we don’t 

typically think, we are currently seeing, we have described та ін. Особовий займенник 

«we» є носієм своєрідного значення – автор підкреслює, що нова наука створена 

спілкою вчених та залучає читачів до процесів розвідки, розмірковування та 

доказу: 1. If we go further back into history and look for reasons why Nokia became a 

success from the beginning, it was the timing of its decision to change from analogue to 

digital, which was of great importance [388, с. 25]. 2. We tend to think of the Internet 

as yet another medium able to transmit a wide variety of messages, data and cultural 

products very quickly …  [356, с. 7]. 

Синтаксис наукових монографій відзначається тенденцією до вживання 

складних конструкцій, які сприяють передачі складної системи наукових понять, 

встановленню відношень між родовими і видовими поняттями, між причиною і 

наслідком, доказами і висновками. Для досягнення поставленої мети 

використовуються речення з однорідними членами й узагальнюючими словами 

при них, наприклад: 1. These intermediaries range from Internet Service Providers 

(ISPs) that enable basic access to forums for specific kinds of information exchange 

such as search engines, online social networks, electronic retailers/auction sites, data 

aggregators, blogs, educational institutions, and government departments [387, с. 2]. 

2. Broadly speaking, it could be said that the Internet consists of two layers: the 

technical layer, and a content layer, with the latter overlaid on the former [387, с. 12]. 

3. The Internet is a ‘network of networks’ based on the TCP/IP protocol and is designed 

in the way that enables a radically different environment for innovation, development 
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and organisation of services/applications and infrastructure platforms as compared to 

telecommunication networks [388, с. 17].  

У наукових текстах монографій поширені різні типи складних речень: 

синтаксичні одиниці з використанням складених підрядних сполучників або 

прийменників, що є взагалі характерним для книжкової мови, таких як: as a result 

of; taking into consideration that; whereas; in contrast to. Наприклад: 1. In contrast to 

circuit switching, which required a direct and stable connection between hosts, packet 

switching split up all data into packets, which were then transmitted independently over 

the network and reassambled at their destination [380, с. 4]. 2. As a result, regardless 

of the various theoretical geographical approaches concerning ICTs, which emerged 

even prior to the establishment of a digital economy, it seems that there is a scarcity of 

empirical studies researching the geography of ICTs [387, с. 5]. 

Важливу роль у розкритті логічної структури цілого відіграє поділ на 

абзаци. Вони зазвичай починаються з ключового речення, яке викладає основну 

думку. Зв’язки між елементами всередині речення, між реченнями всередині 

абзаців і абзацами всередині розділів виражені експліцитно, що веде до великої 

кількості і різноманітності сполучників і сполучних слів, наприклад: that, than, if, 

or, nor, thus, so, as a conclusion. Характерними для текстів монографій є також 

подвійні сполучники not merely… but also, whether … or, both … and, as … as.  

Порядок слів у наукових текстах монографій переважно прямий. Речення 

одноманітні за метою висловлювання – майже завжди розповідні. Питальні 

речення рідкісні і використовуються для привертання уваги читача до якогось 

питання.  

Виділення диференціальних властивостей жанру базується, як правило, на 

розмежуванні в змісті висловлення двох аспектів: номінативного, за допомогою 

якого висловлювання описує і називає якусь референтну ситуацію, і 

комунікативного, який відображає ті чи інші параметри мовленнєвої ситуації, і, в 

першу чергу, безпосередню мету комунікативного акту, втілену в певному 

висловленні. На основі цього виділяємо такі властивості монографії, як 
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дискурсивність, розчленування або дискретність, стійкість (усталеність), 

цілеспрямованість, діалогічність, точність, логічність. 

Дискурсивність наукової монографії реалізується на кількох рівнях тексту: в 

його жанровій формі і структурі, в його заголовках, підзаголовках і довідково-

інформаційній частині, у самих текстах, що розкривають теми і мікротеми 

загального макротексту. Слідування тексту певному прикладу відображає не 

тільки дискурсивні норми спілкування, але й специфіку процесу формування 

наукового знання про певний фрагмент дійсності.  

Монографічний текст відрізняється високим рівнем дискурсивних зв’язків з 

іншими текстами. По-перше, монографічний жанр передбачає наявність великої 

кількості посилань на інші тексти, які можуть бути зв’язані з основною темою 

дослідження не тільки безпосередньо, але й посередньо. Велика кількість 

прив’язок до цілого масиву текстів – необхідна умова сприйняття монографії і її 

існування у науковому дискурсі. По-друге, функції цитат у монографії вельми 

різноманітні, від зображувально-ілюстративних до аргументуючих, що 

представляють тезис або вивідне судження.  

Автори монографій вдаються до різних способів згадування інших текстів, 

звертання до них у власному дослідженні: пряме цитування (реконструкція 

вихідної точки дослідження, наведення фактичних аргументів, образно-

ілюстративна функція); непряме цитування (об’єктивація викладу, характеристика 

і оцінка предмету дослідження). 

Однією з властивостей наукового тексту монографії є його розчленування 

або дискретність. Членування тексту – функція загального композиційного плану 

твору, характер ж цього членування залежить від багатьох причин, серед яких не 

останню роль відіграє обсяг частин і змістовно-фактуальна інформація, а також 

прагматична інтенція того, хто створює цей текст. Обсяг частин зазвичай 

розрахований на можливість читача сприймати цей обсяг інформації «без втрат» 

[48, c. 51]. Членування тексту виявляється в його поділі на смисловому і 

формальному рівнях для полегшення сприйняття та осмислення інформації. 
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На смисловому рівні текст монографії може членуватися на надфразові 

єдності, що являють собою складну структурну єдність, яка складається більше 

ніж з одного самостійного речення, має смислову цілісність у контексті зв’язного 

мовлення та виступає як частина завершеної комунікації. У монографіях 

надфразова єдність співвідноситься з абзацем, оскільки у них головним 

принципом членування виступає логічна організація тексту. У межах кожної 

частини текст членується на абзаци – частини, що виокремлюються відступами 

вправо на початку першого рядка. Таке членування робить зрозумілою 

композиційно-синтаксичну структуру монографії. Відсутність абзаців ускладнює 

сприйняття тексту.   

На формальному рівні засобами членування такого великого жанру, як 

монографія, є розділи, підрозділи, підпункти, параграфи. Такий поділ тексту 

підкреслює залежність і підпорядкованість виділених частин, сприяє системному 

викладу інформації. Чіткість структури реалізується шляхом виділення частин 

цифровими позначеннями. У багатьох монографіях прийнята система позначення 

окремих відрізків подвійними і потрійними цифрами, наприклад, 1.0; 1.1; 1.2; 1.3; 

2.5 та ін. Таке членування тексту зумовлене бажанням автора показати залежність 

і підпорядкування відрізків тексту. Одночасно в такому членуванні 

неопосередковано вимальовується сама концепція автора стосовно 

взаємообумовленості виділених частин [48, c. 55]. 

Саме визначення жанру монографії та його ролі в мовленнєвому 

спілкуванні передбачає таку його властивість як стійкість. Усталеність, наявність 

у запасі в автора готових висловлювань зумовоює стереотипність мови цього 

жанру.  

Але при всій своїй нормативності і стандартності жанр «монографії» не 

виключає деякої свободи мовленнєвого втілення. Динамічний підхід до розуміння 

мовленнєвого жанру припускає розуміння того, що один і той самий жанр може 

бути реалізований по-різному в залежності від типу події, у межах якої він 

відбувається, від учасників події, від місця висловлювання в події та ін.  
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Цілеспрямованість є найважливішою характеристикою будь-якого 

мовленнєвого жанру, зокрема жанру монографії. При виборі конкретного 

мовленнєвого жанру мовець керується мовленнєвим задумом, який нерозривно 

пов’язаний із ситуацією спілкування, її учасниками і попередніми 

висловлюваннями. Оскільки «цілеорієнтованість» складає важливий параметр 

будь-якого виду людської діяльності взагалі, а комунікативна діяльність є одним з 

видів людської діяльності, то мовленнєва діяльність також характеризується 

інтенцією, яка називається комунікативною інтенцією. Намір автора 

висловлювання вплинути на знання, думку чи поведінку адресата називають 

комунікативною метою. Саме комунікативна мета задає жанрову форму тексту і 

стає, на думку Т. В. Шмельової, головною жанроутворюючою ознакою [216, 

с. 55]. 

Більшість лінгвістів зійшлись на думці, що будь-який письмовий текст, 

будучи монологічним за своїм походженням, відображає діалогічну ситуацію 

спілкування, хоча неопосередкований контакт між учасниками комунікації 

відсутній. Дослідники наукового тексту (М. М. Кожина [84], Л. В. Чернявська 

[206] та ін.) довели, що діалогічність є універсальним механізмом формування 

нового знання. Науковий текст існує як «відкрита система, що допускає змістовну 

незамкненість по відношенню до інших текстів і комунікативно-прагматичну 

відкритість у бік читача» [206, c. 6], що і є основою його діалогічності. 

Діалогічність жанру монографії набуває специфічних рис, оскільки автор 

тут звертається до великої кількості потенційних читачів, проте самі відповіді 

читачів як учасників комунікації відсутні. Тому такі відповіді автор моделює в 

тексті сам, вони неопосередковано виокремлюються ним та стають зрозумілими з 

контексту. Наведемо приклад: So what is nanotechnology? Let’s first examine some 

definitions; How does this apply to the use of new technology such as nanotechnology 

to create a sustainable world? Thinking properly about our responsibilities to future 

generations must involve considering how to preserve essential systems long term [357, 

c. 16]. 
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Наступною властивістю жанру монографії є точність її мовлення, яка 

співвідноситься з адекватним замислу автора оформленням мовними засобами 

специфічно наукового змісту – наукового знання. Точність – це така 

комунікативна властивість мовлення, яка виникає як відповідність смислової 

сторони мовлення (плану змісту) предметно-мовленнєвій дійсності і/або системі 

вираження понять і проявляється у використанні слів у повній відповідності до 

їхніх мовних значень. Смислова точність досягається ретельним добиранням слів, 

використанням слів в їх прямому значенні, широким використанням термінів і 

спеціальної лексики.  

Найзагальнішою рисою наукового стилю викладу є логічність репрезентації 

матеріалу. Безсумнівно, це стосується і наукової монографії, текст якої 

відрізняється підкресленою, строгою логічністю. Усі частини в ньому тісно 

зв’язані за смислом і розташовуються в строгій послідовності; висновки 

витікають з фактів, наведених у тексті. Для наукової мови монографії 

характерний зв’язок речень за допомогою повторюваних іменників, часто разом з 

вказівними займенниками. На послідовність розвитку думки вказують також і 

прислівники: first, second, first of all, then, after that, further; а також вставні слова: 

on the one hand, on the other hand, finally, as a conclusion, thus; сполучники: 

because, as та ін. Наведемо приклад вираження логічності та послідовності з 

монографії з інформаційних технологій: First, it includes the concept of life, bios, the 

totality of material resources endowed with a vitalist force… Second, the term includes 

materiality [357, с. 3]. 

Отже, монографія як  жанр наукового мовлення має ряд властивостей, що 

втілюються в її композиційному та мовному вираженні, та характеризується 

цілеспрямованістю і прагматичною настановою. 

1.2.2. Композиційна специфіка наукових праць жанру «монографія» 

Дослідження проблем композиційної організації англійськомовного тексту є 

актуальним у сучасній лінгвістиці. Це пояснюється тим, що в композиції 

поєднуються та фокусуються змістові і формальні елементи тексту. Композиція 
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тексту слугує формальним вираженням його логіко-смислової структури і слугує 

«своєрідним каркасом, на якому будується текст» [216, c. 91]. 

Вивчення композиційної структури текстів, зокрема наукових, проводиться 

в різних напрямках. Воно ґрунтується на виділенні в тексті смислових блоків, які 

ще називають композиційно-мовленнєвими формами. У залежності від: 

- обсягу смислового блоку в тексті виділяються том (книга), яка далі 

поділяється на частини, розділи, підрозділи, параграфи, абзаци та складне 

синтаксичне ціле; 

- призначення смислового блоку в тексті виділяються вступна, основна та 

заключна частини, у кожній з яких є свої змістовні особливості; 

- у залежності від змісту і мовленнєвих особливостей смислового блоку в 

тексті виділяються опис, розповідь і міркування. 

Аналізуючи англійськомовні монографії за обсягом смислового блоку, перш 

за все, потрібно зазначити, що переважна більшість з них складаються з однієї 

книги. Подальше виділення смислових блоків ґрунтується на тому чи це 

одноосібна (інколи двоосібна монографія), написана одним (двома) авторами чи 

монографія, яка містить багато частин, написаних різними авторами з однієї 

спільної теми, редагована зазвичай одним (двома) авторами. У першому випадку 

одноосібні (двоосібні) монографії мають просту структуру, яка полягає у 

виділенні в тексті питань, що розглядаються. Кількість цих питань варіюється від 

шести до дванадцяти. У другому випадку монографії  зазвичай поділяються на 

частини, кожна з яких має назву та складається з низки питань, що відповідають її 

тематиці.  

У деяких роботах реалізується підхід, при якому зміст текстів 

узагальнюється за цільовою установкою або за призначенням. На цій основі 

виділяються частини (структурно-семантичні ланки, які поетапно реалізують 

цільову настанову), що представляють композицію тексту [114, c. 104]. Так, 

жанри наукової публіцистики зазвичай мають трьохступеневу структуру: вступну, 

основну і заключну частини. До вступної частини в англійськомовних 

монографіях ми відносимо такі елементи, як зміст (contents), передмову (preface), 
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подяку (acknowledgement), інформацію про автора (about the author), вступ 

(introduction).  

Зміст орієнтує читача в розміщенні наукової інформації в текстовому 

просторі. У передмові автор дає короткі відомості про цю працю, а саме її 

актуальність, історію створення, теоретичний та практичний матеріал, який 

слугував опорою у написанні, описує переваги цього дослідження, надає 

аргументи, чому саме ця монографія є оригінальною у своєму роді, та визначає 

цілі роботи. Передмова важить багато у монографіях, адже вона відображає 

основний матеріал, про який йдеться в книзі, таким чином, читач може, швидко 

переглянувши її, зрозуміти, про що йдеться у самій монографії, чи є вона цікавою 

та корисною для нього. У передмові автор прагне  заволодіти увагою читача, 

викликати його інтерес до подальшого її читання та дослідження.  

За передмовою у більшості монографій слідує подяка. Тут автор висловлює 

вдячність усім тим людям, організаціям, установам, які допомогли йому в 

написанні монографії, або тим, які сприяли дослідженню та завдяки участі яких, 

ця книга побачила світ. Варто зазначити, що подяка є невід’ємною частиною 

англійськомовних монографій, оскільки вона міститься у кожній з них.  

Окремі монографії містять короткі відомості про автора. Вони 

репрезентують біографію автора, його освіту, наукові здобутки, місце роботи та 

ін.  

У вступі описується конкретне наукове завдання наукової праці або якогось 

окремого розділу, представляється матеріал, ставиться проблема, конкретизується 

аспект її розгляду. Вступ попередньо повідомляє про зміст основної частини. 

Крім того, він інформує читача про структуру наукового твору, описує мету і 

завдання автора, окреслює перспективу розгортання основного тексту.  

Основна частина англійськомовних монографій містить розвиток концепції, 

яка окреслена у вступі. Зазвичай вона складається з кількох розділів, які, у свою 

чергу, можуть поділятися на підрозділи. Часто до кожного розділу подається 

вступ (introduction). У цій частині англійськомовних монографій 

неопосередковано і різнобічно розкривається тема, вирішуються поставлені 
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завдання, подається нова інформація. Особливо важливу роль тут відіграють 

співвідношення загальних та поодиноких питань, абстрактних понять і 

конкретних прикладів, фактичних і статичних відомостей. В основній частині 

найповніше реалізується той чи інший функціонально-смисловий тип мовлення – 

розповідь, міркування, розвідка, описання та ін. Тут автор викладає основний 

матеріал, якому надається оцінка, пропонує своє розуміння теми.  

Комунікативний намір суб’єкта мовлення реалізується за допомогою 

констатації, доказів, спростування та інших способів аргументації, які включають 

тезис – основне положення, яке доводиться протягом усього дослідження, 

аргументи – положення, які наводяться для обґрунтування тезису, істинність яких 

є доведеною незалежно від тези (як аргументи також використовуються 

перевірені наукові положення, достовірні факти, аксіоми), демонстрацію – форму 

співвідношення аргументів та тези. Найважливіша роль у головній частині 

належить тезі, її підтвердженню або спростуванню. 

Заключна частина англійських монографій може складатися з кількох 

елементів, а саме: висновків (conclusions), бібліографії (bibliography), алфавітного 

показчика (index), посилань (references), списку абревіатур (list of abbreviations). У 

заключній частині підводиться підсумок усього вищесказаного, формулюються 

висновки, описується теоретичне значення роботи, окреслюються нові завдання і 

проблеми, які потребують вирішення. Висновок акцентує увагу на найбільш 

значущих результатах проведеного дослідження і повідомляє про можливості 

його практичного використання. Бібліографічний список виконує довідково-

бібліографічну функцію. 

Периферійні тексти монографій (зміст, вступ, передмова, висновок, 

бібліографічний список та ін.), які утворюють прагматичну рамку, на перший 

погляд здаються надлишковими з науково-пізнавальної точки зору, так як вони в 

короткій і узагальненій формі дублюють основний текст, але, по-перше, вони 

представляють важливі аспекти отриманого знання; по-друге, програмують 

тематичне розгортання основного тексту; по-третє, задовільняють інформаційні 
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потреби адресата. Таким чином, периферійні тексти є необхідними компонентами 

політекстуальної структури монографії [113, c. 230]. 

Як зазначалося раніше, у залежності від змісту і мовленнєвих особливостей 

смислового блоку в тексті монографій виділяються опис, розповідь і міркування. 

Опис – це словесне зображення явища дійсності шляхом перерахування його 

ознак. Науковий опис має на меті розкрити ознаки предмету, явища, процесу, 

встановити зв’язки (зовнішній вигляд, складові частини, призначення, 

порівняння). У залежності від цього, опис може бути предметним, 

процесуальним, об’єктним, референтним та ін. Наведемо приклад процесуального 

опису з монографії: Redundancy refers to the idea that the same network function can 

be carried out by more than one element. This principle may be most clearly articulated 

in Baran’s and Davies’ idea of packet switching. Instead of having to rely on a single, 

stable connection between two points to transmit data, alternative nodes would route 

packets through the network and compile the full message only at the destination. While 

redundancy does not  lead to the most efficient use of network resources, it renders the 

network more robust and reliable. The redundancy built into the network can also act 

as an insurance against interventions at the content level, such as in the case of 

censorship [380, с. 16].  

Розповідь – повідомлення про події, явища, що репрезентовані в певній 

послідовності. Мета наукової розповіді – зафіксувати, представити етапи змін, 

формувань, тобто часові рамки. Наукова розповідь містить короткий чи 

розгорнутий опис процесів, що мають на меті наступну регістрацію окремих 

стадій процесу в часових межах його протікання, а також виклад відкриття 

законів з висновками і узагальненнями. Прикладом розповіді може слугувати 

наступний уривок, взятий з монографії: In the 1950s, the main method of computing 

was batch processing, which allowed only one person at a time to use a computer 

system – widely considered a waste of valuable resources. A large research effort 

therefore went into developing new forms of computing like time-sharing that allowed 

more than one person to use a computer. A key goal was to facilitate access from a 

distance and transmit data accurately and efficiently between remote workstations. The 
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leased telephone lines originally used for this purpose were expensive, and few 

connections were made at that time [380, с. 4].  

Міркування – це словесний виклад, роз’яснення і підтвердження якоїсь 

думки. Мета міркування – перевірка істинності чи хибності якого-небудь 

твердження за допомогою доказів, істинність яких перевірена і не піддається 

сумніву. Міркування – спосіб викладу, за допомогою якого передається процес 

отримання нового знання і повідомлюється саме це знання як результат у формі 

логічного висновку. Міркування будується як ланцюг умовиводів, основаних на 

доказах та спростуваннях. Наприклад: Digitization ushers in a new stage of human-

machine interactions, one that is both enticing and worrisome. In this regard, the twin 

rise of learning algorithms and massive streams of raw data is a watershed 

development. Whereas classical computers were loaded with human-designed rules and 

programmed not to make mistakes, today’s computers are increasingly loaded with 

algorithms programmed to learn from their mistakes and to reprogram themselves 

accordingly, on the basis of the processing of vast ammounts of data. In this new 

regime, processing more abundant and diverse pertinent data not only changes the 

output of a computation but also improves the algorithmic system that computes. Thus, 

whereas classically programmed machines at their best could only do flawlessly and 

faster what we already had understood and mastered on our own, learning machines 

will eventually help us to do, and hopefully to understand, what we could never do and 

underastand on our own [379, с. 4].  

В англійськомовних монографіях з інформаційних технологій зустрічаємо 

фрагменти всіх трьох вищеописаних типів мовлення, що комбінуються між собою 

та доповнюють одне одного. Так, розповідь зазвичай зустрічається на початку, 

рідше всередині розділу монографії, таким чином повідомляючи читача про етапи 

формування чи зародження того чи іншого поняття чи процесу, за ними слідують 

опис та міркування.  

Розглядаючи композиційну структуру монографій варто відзначити погляд 

на композицію О. О. Баженової. В її розумінні композиція співвідноситься з 

динамічним, функціонально-смисловим членуванням тексту, усвідомленого не 
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тільки як результат текстотворення, але і як процес розгортання змісту [10, c. 84]. 

В зв’язку з цим композиція не може бути зведена до простого плану (вступна, 

основна та заключна частини), оскільки такий план не відображає 

екстралінгвістичної детермінованості змісту тексту і його власне стилістичної 

специфіки. Насправді композиція наукового тексту (так саме, як і будь-якого 

іншого твору) виявляється значно складнішою і багатшою наведеної трьохчленної 

схеми і включає цілий ряд специфічних текстових структур, зумовлених типом 

наукового мислення, характером пізнавальної діяльності, структурою наукового 

знання та іншими позамовними факторами наукового мовлення [10, с. 53]. До 

позамовних факторів належать: 

- специфіка предметної області; 

- тип досліджуваного об’єкту, який може бути «субстратним», тобто 

матеріальним, або «ментальним», тобто ідеальним продуктом людської 

свідомості; 

- теоретичний або емпіричний ракурс дослідження; 

- багаторівнева структура науково-пізнавальної діяльності; 

- стиль індивідуального мислення вченого – «дискретно-логічний» або 

«континуально-психологічний» [10, с. 92]. 

М. П. Котюрова виділяє моноцентричну та поліцентричну композицію 

монографій. Моноцентрична композиція характеризується послідовною 

маніфестацією проблемної ситуації, потім проблеми, ідеї і т.д., іншими словами, 

пізнавальних форм, які відображають вирішення однієї конкретної проблеми. В 

монографіях з поліцентричною композицією основна проблема ділиться на ряд 

супідрядних проблем. Це призводить до розгалуженості наукового твору [113, 

c. 255]. Більшість з проаналізованих нами англійських монографій мають 

моноцентричну композицію. 

Специфічним способом розгортання наукового тексту монографій, який 

також визначає своєрідність його композиції, є розгорнуті варіативні повтори, 

коли на початку коротко сформульована теза (зазвичай центральна в концепції 

автора) потім багаторазово повторюється, семантично поглиблюючись та 
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розвиваючись [215, с. 45]. Так, наприклад, у монографії ‘Nanotechnology for a 

Sustainable World’ автора Thomas Faunce [258] ще в передмові ми зустрічаємо 

тезу, що найбільш перспективна нова технологія – нанотехнологія, може 

допомогти вирішити соціальний та екзогенний кризис, який загрожує людському 

існуванню. У наступних розділах автор неодноразово повторює цю думку, 

заглиблюючись в саме поняття «нанотехнології» та послідовно доводить 

істинність свого твердження. 

Отже, проаналізувавши особливості композиції англійськомовних 

монографій, констатуємо, що вона визначається процесом комунікативно-

пізнавальної діяльності вченого, динамікою його наукового мислення та рядом 

екстралінгвістичних факторів. В англійськомовних монографіях основним 

конструктивним принципом текстоформування є реалізація пізнавальних етапів у 

їхній закономірній послідовності. Тематична і смислова єдність змісту монографії 

забезпечують її цілісність.  

1.2.3. Способи структурної та смислової організації тексту наукової 

монографії 

Для структурно-смислової організації тексту слугують текстові категорії, 

так звані категорії якості. Текстові категорії  трактуються по-різному. Поділяємо 

думку М. М. Кожиної про те, що текстова категорія (характеристика) – це типова 

ознака, яка властива усім текстам; запрограмована на рівні авторського задуму та 

є окремим параметром цього задуму; обов’язкова, системотвірна ознака, за якою 

визначається текст. Текстова категорія – це одна з взаємопов’язаних ознак тексту, 

відображення загальнотекстового смислу різними мовними та текстовими 

засобами [85, c. 423]. 

Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і вища комунікативна одиниця є 

цілою системою категорій. При цьому існують універсальні текстові категорії, які 

виявляються у будь-якому мовленнєвому творі, і факультативні, властиві лише 

певним видам тексту. Опис категорій монографій ставить перед нами два основні 
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завдання: 1) виявити, яке призначення має та чи інша категорія; 2) встановити, 

який набір засобів використовується для їх вираження. 

Для монографій, як і для будь-яких інших текстів, найхарактернішими 

категоріями є структурна (когезія) та змістовна (когерентність) зв’язність. Когезія 

має відношення до послідовності слів у тексті, це граматичні і лексичні зв’язки 

між окремими частинами тексту, що визначають перехід від однієї частини тексту 

до іншої. Вона охоплює формально-граматичні аспекти зв’язку висловлювання 

всередині тексту. Когерентність розуміється як цілісність тексту, що полягає в 

логіко-семантичній співвіднесеності і взаємозв’язку речень, що входять в нього, 

як смисловий зв’язок речень [188, c. 99]. Цілісність монографій забезпечує, перш 

за все, їх загальний задум, що охоплює текст у цілому – від його початку до кінця, 

здійснюючи вплив на його структурні властивості. Смислові зв’язки не тільки 

проникають у структуру окремого речення, але й з’єднують речення між собою. 

Відбувається смислова інтеграція порядку речень, в основу якої покладено 

відповідність замислу тексту та його форми. 

Когерентність охоплює увесь текст і, будучи результатом взаємодії різних 

видів когезії, організує текст в єдине ціле. Тому, перш за все, розглянемо, як 

реалізується структурна зв’язність монографій, тобто когезія. Досліджуючи 

форми і види когезії, більшість лінгвістів приділяють увагу питанню зв’язків між 

окремими реченнями, тобто локальній когезії, оскільки вважають, що категорія 

зв’язності, перш за все, знаходить своє втілення на межі двох сусідніх речень. 

Однак, на думку І. Р. Гальперіна, при такому підході залишається практично 

невисвітленою проблема зв’язку великих відрізків тексту. Про існування 

відношень між великими частинами тексту свідчить той факт, що його окремі 

частини, що знаходяться навіть на значній відстані, виявляються в якійсь мірі 

зв’язаними між собою. Ми вважаємо за необхідне розглянути, як реалізується 

когезія між реченнями та між великими частинами текстів монографій 

(надфразовими єдностями) за допомогою граматичних засобів, таких як 

сполучники, сполучні слова, артиклі, вказівні займенники, прислівники та ін. 
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Одним із засобів когезії, який зустрічається в англійськомовних 

монографіях, є референція. Референцією називається заміна в зв’язному відрізку 

тексту найменування, властивості або дії певними детермінантами, до яких 

належать займенники (особові, присвійні, вказівні), слова з кількісним або 

якісним значенням, означений артикль the та ін. [229, с. 37–81].  

Референція – це найпростіший і найпоширеніший різновид когезії, який 

характерний для будь-якого тексту. Зв’язок між референтами буває анафоричний 

(ретроспективний), який вказує на референт у попередньому контексті, і 

катафоричний (перспективний), який вказує на референт в подальшому контексті. 

Прикладом анафоричного зв’язку в монографіях виступають вказівні займенники  

this (these) і that (those), що вказують на предмети, виділяючи їх з класу їм 

подібних, і відсилають до згаданих раніше предметів, понять та ін., які можуть 

бути вираженими словами чи реченнями: Many of the case studies revolve around 

attempts to balance interests in intellectual property and privacy against free speech 

and other public interests in online contexts. These questions go to the heart of Internet 

regulation because cyberlaw is all about content regulation and the balance between 

access to and control of, digital information [371, c. 42]. 

Важливу роль в об’єктивації когезії в англійськомовних монографіях 

відіграють артиклі – службові слова, які є засобом реалізації зв’язності тексту та 

його змістовно-структурного членування. Виконуючи в тексті функцію показника 

категорії означеності/неозначеності іменників та слугуючи засобом оформлення 

теми і реми, розташованих у різних відрізках тексту, артикль одночасно слугує й 

засобом зчеплення цих відрізків. Наприклад: An app like Sprout Baby (for iPhone 

and iPad by Med Art Studios) provides even clearer rules. The iPad version of the app 

generates a newspaper style layout of all the latest journal notes, photos and numbers 

under the title ‘Jack Today’ in a newspaper-style headline font [382, c. 23].  

Неозначений артикль перед іменником app like Sprout Baby, що є 

показником реми першого речення, і означений артикль the, що характеризує цей 

іменник як тематичний елемент другого речення, співвідносяться один з одним і 

сприяють тим самим зчепленню обох речень. Це дозволяє зробити висновок, що 
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неозначений артикль має тенденцію вживатися в компонентах тексту з 

перспективною спрямованістю, а означений артикль – у компонентах тексту з 

ретроспективною спрямованістю. Зв’язком функцій неозначеного артикля з 

перспективною направленістю компонентів тексту, в яких цей артикль 

вживається, пояснюється переважання його в перших реченнях абзацу чи розділу, 

які започатковують нову тему. Наприклад:  

Building innovation for 2020 and beyond 

A challenge for teachers aiming to build students’ innovation and creative 

capabilities with and through technologies, however, is to move students from being 

users and consumers of technologies to being creators and producers with technologies 

[374, c. 38]. Неозначений артикль перед іменником challenge, що відкриває нову 

главу, сигналізує читачу, що мова далі йтиметься саме про виклик для вчителя, 

який має на меті розвивати студентські інноваційні та творчі здібності у 

технологіях. В останніх компонентах абзаців, які завершують виклад теми, 

неозначений артикль вживається дуже рідко. Тут переважає вживання означеного 

артикля, оскільки, підсумовуючи зміст усього абзацу, він має ретроспективну 

спрямованість. Означений артикль в перших реченнях абзацу вживається  

зазвичай з ретроспективною спрямованістю для створення непреривності 

повідомлення та для того, щоб підкреслити зв’язок цієї теми чи глави зі змістом 

попередньої теми, глави та ін.  

Наприклад: The marketing for the many life logging apps that are available by 

mid-2014 tells us of a vision of authentic, meaningful diaries created by machines for 

people [382, c. 47]. У цьому абзаці, що започатковує нову тему та главу, означений 

артикль підкреслює зв’язок теми нової глави зі змістом попередніх глав, в яких 

йшлося про різноманітні додатки, доступні для продажу, та їх використання, 

таким чином, слугуючи для об’єднання абзаців. У багатьох працях, присвячених 

проблемам зв’язності тексту, означений артикль часто виділяється як один з 

найважливіших засобів зв’язності тексту через те, що він вживається в ньому 

набагато частіше ніж неозначений артикль. 
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Іншим видом зв’язку є катафоричний, який реалізується у наукових 

монографіях, репрезентуючи інформацію проспективно. Маркерами 

катафоричного зв’язку є прислівники namely, particularly, later, further, then, now, 

next, thereafter та їх функціональні еквіваленти such as, for example, for instance, 

the following, as follows, in the following way, in this way, just like that, like this, along 

these lines. 

 Наприклад: 1. Courts have not been reticent to impose existing conflicts 

principles in cyberspace, particularly in the realm of personal jurisdiction [370, с.  5]. 

2. There are many alternative ways to input information or interact with a computer. 

For example, keyboards with large keys assist those who struggle with fine motor 

control [377, c. 29]. У першому реченні пояснювальний катафоричний зв’язок 

реалізується на рівні членів речення за допомогою прислівника particularly. У 

другому прикладі пояснювальний зв’язок між реченнями реалізується за 

допомогою словосполучення for example та всередині речення –  за допомогою 

вказівного займенника those, що пояснює предикативну одиницю who struggle 

with fine motor control. 

Як основна одиниця інформаційного рівня важливе значення в наукових 

монографіях набуває надфразова єдність – структурно-смислова одиниця тексту, 

що складається з одного або кількох речень, об’єднаних тематично, і зв’язана 

логіко-семантично і лексико-синтаксично. Вона слугує для передачі і оформлення 

думки стисло та інформаційно насичено, причому «сама структура і наповнення 

надфразової єдності, проявляючись на різних рівнях, ніби-то посилює, підкреслює 

і виділяє основну стильову рису функціонального наукового стилю, а саме, його 

узагальнено-абстрактний характер» [50, с. 91].  

Стиль викладу, організація надфразової єдності у монографіях 

відображають її абстрактний характер, де в зв’язній ролі виступають прислівники, 

сполучники та сполучні слова, займенникові або лексичні повтори, 

означений/неозначений артикль, вставні слова та речення, які виступають у 

вигляді «скріплень» окремих висловлювань. До них належать but, however, as a 
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consequence, for example, although, firstly, finally, furthermore, as a result, moreover, 

while, meanwhile.  

У монографіях надфразова єдність за обсягом співпадає з абзацом – 

структурно-синтаксичною одиницею тексту. Розглянемо, як реалізуються зв’язки 

у надфразовій єдності, взятій з монографії: The structure of this industry is of interest 

for three reasons in particular. In the first place, mobile communication plays an ever-

increasing role in modern society and hence the issue of which companies are providing 

it and the links between them has a geo-political impact. Second, the industry is of huge 

economic importance as a driver of economic growth. Finally, throughout the entire 

history of the industrialised world – more than three centuries – no industry has ever 

evolved so quickly [351, c. 14]. Усі речення в цьому абзаці, що відповідає в 

смисловому відношенні надфразовій єдності, поєднані темою «мобільна 

комунікація», а також зв’язані один з одним: 1) вказівним займенником this, який 

в поєднанні з іменником industry забезпечує катафоричний зв’язок, вказуючи на 

тему, про яку йтиметься мова  в подальшому контексті – мобільна комунікація; 

2) вставними словами in the first place, second, прислівником finally, які з’єднують 

речення всередині абзацу, забезпечуючи цілісність розуміння ходу думок автора 

та визначаючи пріоритетність кожної з викладених причин в обґрунтуванні 

матеріалу; 3) контекстуальними засобами зв’язку – лексичними повторами this 

industry, the industry, the industrialised world, no industry; 4) прислівником hence, 

який вказує на причинно-наслідковий характер речення. 

 Речення у монографіях поєднуються в основному ланцюговим зв’язком, 

який був виділений Г. Я. Солганником. Під ним розуміється «один з 

найпоширеніших способів зв’язку самостійних речень у мовленні, при якому один 

з членів попереднього речення структурно співвідноситься з членом наступного 

речення і при якому відбувається послідовний, логічний, «ланцюговий» розвиток 

думки (наступне речення розвивається з попереднього)» [182, с. 11]. З 

урахуванням засобів втілення синтаксичних відношень науковець виділяє три 

типи ланцюгового зв’язку: 1) ланцюговий зв’язок шляхом лексичного повтору; 



65 
 

2) ланцюговий синонімічний зв’язок; 3) ланцюговий займенниковий зв’язок. 

Наведемо приклади кожного типу ланцюгового зв’язку з монографій: 

1. Internet-based harms also raise challenges different in scope and nature than 

their physical world counterparts. The harms engendered by, say, intellectual property 

infringement or defamation online may be much greater in scope and scale than their 

physical world analogs [371, c.18]. 

2. Profile photos don’t always show a person’s face. Sometimes the profile 

pictures mark not individual identity but a connection to a social group or political 

cause [382, c. 115]. 

3. Digital information can be input and output in human-readable forms, such as 

traditional human language. It can also be input and output in machine-readable forms, 

like binary code [387, c. 12]. 

Ми визначили та описали, як реалізується контактна когезія, що діє в межах 

надфразової єдності, тепер за доцільне вважаємо охарактеризувати дистантну 

зв’язність, що діє між надфразовими єдностями. І. Р. Гальперін в своєму 

дослідженні відійшов від вивчення зв’язків між двома сусідніми реченнями і 

розглядав, перш за все, дистантні зв’язки.  

Для прикладу візьмемо підрозділ 1.2. «Measuring Internationalisation» з 

монографії Peter Curwen and Jason Whalley ‘Mobile Telecommunication Networks’. 

Важливу роль в об’єднанні надфразових єдностей у цьому підрозділі відіграють 

їхні перші речення, зачини, які зазвичай містять ключові фрази і складають 

логічний каркас усієї глави. В аналізованому розділі основною темою та 

ключовим словом є internationalism. З 16-ти надфразових єдностей, які містяться у 

цій главі, вісім починаються з речень, що містять це ключове слово або його 

похідні, таким чином відбувається скріплення абзаців, текст підрозділу стає 

зв’язним та цілісним для сприйняття. Наведемо приклади:  

1-ша надфразова єдність (абзац): There is no shortage of suggestions as to how 

internationalisation can be measured [351, c. 2]. 

4-та надфразова єдність (абзац):  A second attitudinal measure is the physic 

dispersion of the international operations of a company [351, c. 3]. 
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5-та надфразова єдність (абзац): It is clearly possible to argue that the use of 

the individual aforementioned indicators provides an incomplete picture of 

internationalisation [351, c. 3]. 

6-та надфразова єдність (абзац): Sullivan (1994) combined nine measures – five 

performance-based, two structural and two attitudinal – into a composite index of 

internationalisation [351, c. 4]. 

7-ма надфразова єдність (абзац): Although the literature provides a wide array 

of possible ways through which internationalisation could be measured [351, c. 4]. 

11-та надфразова єдність (абзац): Overall, the extensive internationalisation of 

the telecommunications industry that has occurred since the mid-1980s has resulted in 

a diverse and substancial literature [351, c. 5]. 

13-та надфразова єдність (абзац): Although the internationalisation strategy of 

a company may encounter difficulties , it is generally seen as beneficial [351, c. 6]. 

14-та надфразова єдність (абзац): Although there are many benefits associated 

with internationalisation, a recent observation by Obiody (2012) suggests that the 

financial benefits that accrue to the operator through internationalisation are not as 

clear-cut as previously thought [351, c. 6]. 

Текст великого обсягу, до якого належить монографія, може бути 

організований не інакше, ніж через ключові слова, і доказ тому – можливість 

передати за їхньою допомогою зміст усього тексту. 

З’єднувальну функцію можуть виконувати кінцівка попередньої 

надфразової єдності і зачин наступної. У цьому ж підрозділі зустрічаємо: кінцівка 

15-го абзацу: Alternatively, they could collect the data for themselves from the annual 

reports of telecommunication companies. The former option is likely to be expensive 

and the latter time-consuming і початок 16-го абзацу: It is perhaps because of these 

methodological challenges that relatively little attention has been directed towards 

retreat of telecommunication companies from their overseas forays [351, с. 7]. 

Таким чином, текст монографії набуває «зв’язності», що проявляється в 

тому, що слова в ньому поєднуються в словосполучення, словосполучення – в 

речення, речення – в абзаци (або надфразові єдності), абзаци – в складніші 
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текстові одиниці – фрагменти та ін. Така організація структурної зв’язності надає 

монографіям зв’язності смислової, тобто тут реалізується категорія когерентності. 

Смислова цілісність проаналізованих монографій полягає в єдності їх 

теми – мікротеми, макротеми, теми всього твору. Вони характеризуються 

змістовною організацією, що функціонально спрямована на досягнення певної 

мети, вирішення мовленнєвого завдання. Вона виражається у повторенні певних 

«мотивів» і «тем»: ключових об’єктів, фактів, когнітивних структур, експліцитно 

чи імпліцитно виражених у тексті. 

Цілісність тексту тісно пов’язана з його інформативністю. У процесі 

розуміння здійснюється перехід від зовнішньої форми тексту до його змісту, що 

несе певну інформацію про оточуючу нас дійсність. Цей перехід є обов’язковим, а 

тому виявляється однією з фундаментальних внутрішніх властивостей тексту, яка 

і називається його інформативністю.  

Саме тому до числа основних категорій англійськомовних монографій 

відносимо інформативність – здатність тексту бути носієм закінченого 

повідомлення та передавати інформацію. Категорію інформативності виділяють 

та описують багато вітчизняних та зарубіжних лінгвістів таких як Р. де Богранд і 

В. Дресслер [225], О. П. Воробйова [42], І. Р. Гальперін [48], Л. В. Рибакова [172] 

та ін. Кожен з них пропонує свою класифікацію типів інформації та визначає міру 

інформативності того чи іншого тексту за різними критеріями. Інформативність 

як найважливіша властивість тексту характеризує кількість інформації, що в ній 

вміщається, її важливість та новизну. 

Інформативність припускає відображення в тексті ступеня очікуваності, 

відомості/невідомості пропонованих адресату смислових утворень. Це зумовлює 

вибір і комбінування мовних засобів у межах відповідного тексту. Німецький 

лінгвіст Г. Фатер вважає цей критерій тексту дещо проблематичним, 

підкреслюючи, що текст, який містить відоме, не є інформативним, так саме як і 

текст, який повідомляє тільки невідоме [69, с. 761]. Подібну думку висловлював 

І. Р. Гальперін, підкреслюючи, що певна інформація може представляти 

неоднакову цінність для різних людей і пропонував розрізняти різні ступені 
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смисло-змістовної новизни тексту, тобто ступені виявлення його інформативності 

«в різних формах – від нульової, коли зміст тексту не дає нічого нового, а лише 

повторює вже відоме, до концептуальної, коли для її виявлення необхідно піддати 

текст детальному аналізу» [48, с. 29].  

Певне уточнення ця точка зору отримує у Н. С. Валгіної, яка вважає, що 

нова інформація – це інформація корисна, прагматична; а її наявність є 

показником інформативності тексту. При цьому абсолютним показником якості 

тексту є його інформаційна насиченість (загальна кількість інформації, що 

міститься в тексті), у той час як інформативність виявляється показником 

відносним, оскільки ступінь інформативності повідомлення залежить від 

потенційного читача [32, с. 239–246]. «Інформативність тексту – це ступінь його 

смисло-змістовної новизни для читача, яка репрезентована в темі і авторській 

концепції, системі авторських оцінок предмету думки» [там само, с. 152]. 

Саме тому при оцінці інформативності тексту важливо враховувати два 

аспекти: 

1) відношення інформації тексту до знань аудиторії та її інформаційних 

інтересів. Чим новішу цікаву і зрозумілу інформацію містить текст, тим він 

інформативніший. 

2) семантичні і синтаксичні властивості викладу, що дозволяють за 

допомогою однакової кількості мовних знаків передавати різну за обсягом і 

якістю інформацію. 

Наразі існує досить широкий спектр класифікацій інформації, 

репрезентованої в різних видах тексту та у науковому зокрема. Розглянемо деякі з 

цих класифікацій та простежимо, як вони співвідносяться з текстами монографій. 

Виділяють такі типи інформації: когнітивну, оперативну, емоційну та 

естетичну. Більшість типів текстів має доволі складну інформаційну структуру і 

вміщає декілька видів інформації. Проте виключно в монографії значно домінує 

когнітивна інформація, яка характеризується об’єктивністю, абстрактністю і 

компресивністю (щільністю). Реалізація цих характеристик когнітивної 
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інформації у монографіях відбувається за допомогою мовних засобів, до яких 

належать:  

1. Мовні засоби, що підвищують рівень компресивності (щільності) когнітивної 

інформації:  

- лексичні скорочення різних типів (абревіатури: ICT – Information and 

Communication Technologies, ERL – Ethical Robot Licence; загальномовні 

скорочення: e.g. (exempli gratia) – in the sake of example, etc. (et cetera) – and so 

forth, i.e. (id est) – that is; 

- компресійні знаки пунктуації – лапки і двокрапка; використання при оформленні 

тексту компонентів інших знакових систем – цифрового коду, символів, формул 

та ін.; 

- застосування графічних та інших видів зображувальних засобів – схем, графіків, 

таблиць, рисунків та ін.  

Так, у монографії ‘ICT for Transport’, редагованій авторами Nikolas 

Thomopoulos, Moshe Givoni, Piet Rietveld [266], на перших 20 сторінках 

зафіксовано 28 абревіатур, 7 загальномовних скорочень, 4 рисунки та 2 таблиці, 

які значно ущільнюють обсяг поданої за їхньою допомогою інформації,  не 

зменшуючи при цьому її пізнавальної цінності. 

2.  Мовні засоби, що забезпечують об’єктивність надання когнітивної інформації:  

- форми теперішнього часу зі значенням атемпоральності викладеного матеріалу; 

- нейтральний, переважно прямий порядок слів; суб’єкт виражається за 

допомогою безособових та неозначено-особових підметів, або за допомогою 

підметів, виражених іменниками абстрактного чи конкретного неособового 

значення (переважно термінами); 

- пасивність дії по відношенню до суб’єкта, що виражається за допомогою 

дієслівних форм пасиву; 

- терміни, які характеризуються однозначністю, емоційною незабарвленістю 

(нейтральністю) і незалежністю від контексту (позаконтекстуальністю).  

3.  Мовні засоби, що підкреслюють високий рівень абстрактності викладу:  



70 
 

- логічний принцип побудови тексту; різноманіття використання синтаксичних 

структур, таких як різні види сурядного та підрядного речень, дієприкметникові 

звороти, інфінітивні групи; 

- формальні засоби когезії тексту; 

- тенденція до вираження процесу через іменник і десемантизація дієслівних 

компонентів (номінативний стиль); 

- шрифтові засоби: жирний шрифт, курсив, що також сприяють щільності 

інформації. 

Щоб показати, як реалізуються об’єктивність та абстрактність когнітивної 

інформації на прикладі, візьмемо уривок з монографії ‘The Smart Revolution 

Towards the Sustainable Digital Society. Beyond the Era of Convergence’, редагованій 

Hitoshi Mitomo, Hidenori Fuke, Erik Boklin:  

Technology development in information and communication is increasingly 

gathering pace. In particular, smartphone technology is rapidly advancing and we are 

seeking new breakthroughs every day. The Internet and mobility, combined together, 

are driving massive changes in our societies, boosting what has been called the ‘smart 

revolution’. 

The smart revolution is so spectacularly pervasive that it is blurring boundaries 

between the real and the virtual worlds. The birth of intelligent technology marked the 

shift from the concept of mobile phones to that of smartphones. It is no longer simply 

about handheld devices that allow users to communicate with each other; it is about 

providers of highly advanced applications and functions, which rely on an ever 

astonishing ability to fit computing into our pockets. 

Moreover, the emerging smart revolution is advancing the process of technology 

convergence between media, telecommunications and information technology , which 

were once distinct universes. The prerequisite for technology convergence is 

digitalisation, which has introduced a standardised information digital structure, 

enabling a whole new set of communication capabilities and opportunities. Predictions 

of technological singularity, meaning the unfolding of extra-human intelligent artificial 

technologies, leads us to understand that the implications of technological convergence 
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are even broader than first predicted. Moreover, although first conceived of as a 

merging of previously separated fields related to technology, convergence is a 

multidimensional concept that goes beyond merely the field of technology. Indeed, it 

transforms economics, social cultural and regulatory aspects of our societies. The smart 

revolution needs to be modelled and analysed in order to understand its unique features 

and the roles played by the different entities and their interactions [289, c. 12].   

Про актуалізацію об’єктивності когнітивної інформації цього фрагменту 

монографії свідчать такі його мовні характеристики:  

1) більшість дієслів вжиті у формі теперішнього часу, а саме теперішнього 

неозначеного: is, allow, rely on, leads, are, goes, transforms, needs; теперішнього 

тривалого: is gathering, is advancing, are seeking, are driving, is blurring, is 

advancing; теперішнього доконаного: has introduced;  

2) наявні пасивні форми дієслова, характерні для наукового стилю викладу 

науково-технічних монографій: has been called, to be modelled, to be analysed;  

3) порядок слів у реченнях прямий; зустрічаються випадки, де суб’єкт 

виражається за допомогою безособових речень, що починаються з конструкцій: it 

is no longer simply about handheld devices, it is about providers. 

На абстрактність викладу когнітивної інформації у цьому уривку вказують 

такі його мовні характеристики: 

1) значна кількість складних речень, частини яких поєднуються між собою 

сурядним або підрядним зв’язком. Речення з сурядним зв’язком поєднуються у 

більшості випадків сурядним сполучником and, речення з підрядним зв’язком – 

підрядними сполучниками that, although, which, in order to;   

2) більшість дієприкметникових зворотів теперішнього та минулого часів: 

combined together; boosting what has been called the ‘smart revolution’; enabling a 

whole new set of communication capabilities and opportunities; meaning the unfolding 

of extra-human intelligent artificial technologies; although first conceived of as a 

merging of previously separated fields related to technology; played by the different 

entities and their interactions; 
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3) формальні засоби когезії тексту – сполучники, вставні звороти, прислівники: in 

particular, moreover, although, indeed, in order to; 

4) десемантизація дієслів to gather, to drive, to go в наступних структурах: are 

driving massive changes, goes beyond, is increasingly gathering pace. 

Враховуючи, що інформативність, як зазначалося раніше, традиційно 

пов’язується з предметним змістом тексту, очевидно, що саме цей рівень 

виявляється основним рівнем реалізації категорії інформативності 

монографічного тексту в аспекті репрезентації результатів пізнання 

екстралінгвістичної дійсності [65, с. 17].  

Іншою класифікацією типів змістовної інформації є її поділ на 

фактологічну, що відповідає емпіричному рівню пізнання, концептуальну і 

гіпотетичну, що відповідає теоретичному рівню пізнання; методичну, що включає 

опис способів і прийомів засвоєння інформації; естетичну, що пов’язана з 

категоріями оціночного, емоційного, морально-етичного плану; інструктивну, що 

містить орієнтацію на певні дії. Для текстів монографій характерними 

виступають, перш за все, фактологічна, теоретична і гіпотетична інформації. 

Емпіричний і теоретичний рівні пізнання відображаються на загальній 

специфіці монографічних текстів. Вони можуть бути констатуючого або 

аргументуючого типів. Тексти констатуючого типу розкривають ознаки, 

властивості, якості об’єктів, хід експерименту, ознаки в фазових переходах (опис); 

відображають динаміку подій, процесів. Тексти аргументуючого типу 

представляють інформацію у вигляді визначення чи пояснення, доказу, власне 

міркування та умовиводу [32, c. 51]. З 46-ти проаналізованих англомовних 

монографій 34 належить до констатуючого типу і 12 – до аргументуючого типу.   

Говорячи про категорію інформативності в англійськомовних монографіях, 

варто окремо виділити таку їх структурну одиницю, як заголовок. 

Інформативність заголовку має здатність передавати читачеві таку кількість 

відомостей про зміст тексту, яка необхідна для того, щоб встановити, чи входить 

текстова інформація до кола читацького інтересу. Інформативність заголовку 
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залежить від кількості слів у ньому при умові, що кожне з них має суттєвий для 

читача зміст, що сприяє розширенню обсягу орієнтуючої інформації.  

Заголовки  англійськомовних монографій з інформаційних технологій 

короткі, лаконічні, не перевантажені складними науковими термінами,  

складаються здебільшого з 2–4 іменних слів, що переважно становлять назви 

об’єкту чи процесу, про які йдеться у подальшому матеріалі дослідження.  

Наведемо приклади таких назв: “Robot Law”, “ICT for Transport”, “Rethinking 

Cyberlaw”, “Mobile Telecommunications Networks”, “Computing Through 

Innovation”, “The Geography of the Internet”, “Networks, Complexity and Internet 

Regulation”, “The Power of Networks”, “Information Technology and Productivity 

Growth”, “Cooperative Networks”, “Cyber Security”.  Наведені заголовки 

монографій вдало реалізують комунікативний намір автора у згорнутій формі 

інформувати читача про розгорнуте знання та композицію змісту в основному 

тексті монографій.  

Інформація, яка міститься у вступі до наукової роботи, зазвичай ґрунтується 

на фактах, які, як вірогідно, відомі читачу. Мета вступу до наукової роботи – 

показати, що дослідження є розвитком, продовженням або спростуванням раніше 

визнаних положень, полемікою з представниками інших напрямків науки, або 

окремими вченими та ін. З цього приводу доречна думка Н. Вінера, який вважав, 

що «чітке розуміння ідеї інформації в її застосуванні до наукової роботи показує, 

що просте співіснування двох різних інформацій являє собою відносно невелику 

цінність, якщо тільки ця інформація не може бути ефективно об’єднана в особі 

якогось ученого або наукової лабораторії, здатних збагатити одну інформацію 

іншою» [48, с. 66]. 

Нерідко у вступі надається фактуальна інформація: вказується, хто брав 

участь у дослідженні, місце, час і характер проведених попередніх лабораторних, 

експериментальних та інших робіт, що забезпечують достовірність і надійність 

висновків [48, с. 66]. Категорія інформативності є базовою змістовною категорією 

англійськомовних монографій, має багатокомпонентну структуру, що 

реалізується в плані вираження та плані змісту. Загальновідомим є те, що 
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науковий твір виконує своє комунікативне завдання лише у тому випадку, якщо 

інтелектуальна інформація, що міститься у ньому, адекватно сприймається 

реціпієнтом. Фактор адресата є  надзвичайно важливим для наукових монографій, 

адже він визначає особливий характер сигналів, до яких вдається автор, щоб 

досягти комунікативного ефекту. У монографії, як і в будь-якому іншому творі, є 

свій потенційний читач, що є спеціалістом у певній галузі дослідження та володіє 

певним набором фонових знань та комунікативних навиків із даної зазначеної 

теми. У процесі текстотворення автор свідомо або несвідомо враховує 

пресупозиції потенційного читача й у відповідності до них пише свою наукову 

працю. 

Текст як цілісна система існує в єдності двох форм: об’єктивної, зовнішньої, 

мовної та суб’єктивної, внутрішньої, смислової. Їх взаємодія в індивідуальній 

свідомості адресата призводить до відтворення глибинної смислової структури 

твору, що проходить кілька стадій: формування образу змісту (об’єктивної 

інформації про предмет комунікації); формування образу авторського замислу на 

основі добування модально-маркованої інформації (автосемантичного змісту); 

співвіднесення образу авторського замислу із визначаючою соціальними 

особливостями адресата індивідуальною системою цінностей; формування 

згоди/незгоди з автором з приводу значущості предмету комунікації; розуміння 

суб’єктивної цінності тексту особисто для себе і відтворення особистісного 

смислу [56, с.179]. 

Наступною текстовою категорією англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій є інтертекстуальність. Первинний науковий текст, до 

якого належить монографія, націлений на надання нового наукового знання як 

результату пізнавально-творчої діяльності вченого і це нове знання виникає 

завжди як продовження вже відомих, так званих «чужих» текстів, як реакція на 

них. Саме тому обов’язковою текстовою категорією монографій виступає 

інтертекстуальність, яка полягає у співвіднесенні актуального тексту з іншими, 

створеними раніше.  
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У монографії інтертекстуальність виступає як особливий спосіб побудови 

змісту, як діалог з певною чужою смисловою позицією. При цьому 

інтертекстуальність проявляє себе як експліцитно маркована взаємодія між 

конкретними текстами та помітна завдяки особливим формальним засобам – 

інтертекстуальним посиланням. Виділяють інтертекстуальні посилання, які: 

-  орієнтовані на вербалізоване відтворення передтексту в поверхневій структурі 

нового тексту; 

-  лише вказують на передтекст, але не вербалізують його в текстовому полотні і, 

відповідно, виступають як маркери глибинного рівня.  

До числа перших варто віднести різні форми експлікації чужого мовлення: 

цитату, непряму мову, референцію, тобто вказівку на чужий текст, виражену 

одним словом чи словосполученням. Другий тип інтертекстуальної 

співвіднесеності представлений фоновим посиланням, що коротко позначає 

автора тексту і рік його видавництва, але не відтворює його конкретні фрагменти, 

а лише відсилає до них [206, c. 50]. 

Розглянемо реалізацію найбільш вживаних маркерів інтертекстуальності в 

англійськомовних монографіях, таких як цитація, непряма мова, фонові 

посилання; проаналізуємо їх специфіку та визначимо кількісну частотність їх 

вживання. Цитація визначається як вид інтертекстуального зв’язку, при якому 

фрагмент тексту-першоджерела інтегрується в текст-носій. Цей фрагмент (цитата) 

відокремлюється від інших висловлювань формальним маркуванням (головним 

чином, лапками або зміною шрифту) з обов’язковим відсиланням до відповідної 

сторінки джерела. За метою введення в текст В. Є. Чернявська виділяє такі види 

цитат: цитата-аргумент, цитата-приклад та цитата-замісник [206, c. 52]. У 

монографіях зустрічаємо кожен з цих видів.  

Цитата-аргумент використовується здебільшого для доказу певних 

положень, для надання переконливості та достовірності судженням та висновкам, 

а також як засіб підтримки доказової стратегії автора тексту в цілому. Вона, 

зазвичай, поєднується з авторським висловлюванням відповідними 

синтаксичними зв’язками зі значенням логічного наслідку і взаємообумовленності 
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(because, it follows that, that is why та ін.) та інтегрується в цілісну доказову 

систему, наприклад: Technology has become recognized as a major determinant of 

international trade patterns because:‘It is now generally accepted that advantages in 

technological competence… ’ [389, c. 74]. 

Цитата-приклад необхідна в першу чергу для наочного та конкретного 

подання (ілюстрації) фрагменту чужого тексту в новому тексті. У більшості 

випадків вона вводиться у супроводі стандартизованих конструкцій, що 

підкреслюють її ілюстративний характер: that is (i. e), to give an example, to 

illustrate та ін.: To illustrate this let’s see what Riskin says: “Part of the surprise and 

the interest in this similarity between last…” [385, с. 13].  

Цитата-замісник використовується для вираження точки зору автора 

тексту за допомогою чужих слів. Вона відображає факт співпадіння думок двох (і 

більше) авторів і ідентифікації знання, що викладається одним дослідником, зі 

знанням, отриманим іншим. Така цитата часто супроводжується поясненнями 

типу: As M. has written/pointed out; to be more precise, наприклад: As Roberto 

Simanowski points out, Facebook lists weight loss as a kind of life event you can add to 

your time, but it doesn’t list weight gain [382, c. 31]. 

Кожна з цих цитат виконує певні функції у площині наукового тексту 

монографії. Основною  об’єднувальною їх  функцією є когнітивна, яка полягає у 

референції на старе знання. Але, актуалізуючи старе знання, цитати вступають у 

різні відношення з отриманим новим знанням, використовуються суб’єктом 

пізнання на різних етапах пізнавальної діяльності, репрезентують різну 

інформацію, що обумовлює появу інших функцій [82, c. 14]. До них належать: 

1) оглядова функція. Цитата бере участь у представленні історії вивчення того чи 

іншого питання, наукової проблеми, ідеї, теорії; бере участь в огляді сучасного 

стану питання, що вивчається, тобто демонструє міру його вивчення, наявні 

(існуючі) думки, теорії, гіпотези, висвітлює різні точки зору на це питання, 

наприклад: Immanuel Kant propounded a similar view in his Critique of Pure 

Reason… . “We should strive, Kant wrote, to apply moral principals that are capable 
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of universal application because in doing so we achieve the only possible unqualified 

good in that universe” [364, с. 43]; 

2) проблемно-експозиційна функція. Цитата бере участь у розкритті змісту 

проблемних ситуацій і висуненні (формулюванні) проблем дослідження, 

конкретизує зону пошуку нового знання, оскільки опис проблемної ситуації і 

формулювання проблеми базуються на аналізі існуючого знання. When the UN 

processes started in the early 2000s, there was very little agreement on key questions 

about the global politics of the digital revolution. As pointed out by Drake, “The global 

debate on Internet governance is in a liminal state. There is a total lack of consensus 

about how to define Internet governance, and about which issues and institutions are 

and should be involved in what manner. Similarly, there is a lack of agreement as to 

whether there are significant problems with existing governance mechanisms, and 

whether there are any pressing but unresolved issues that need to be tackled through 

international cooperation. Adding to the complexity of the situation, the technological 

and market environment is changing rapidly, making this a classic example of 

‘shooting at a moving target,’ and some stakeholders’ interests and policy preferences 

are in flux. Indeed, there is fairly widespread uncertainty about how best to proceed, 

and perhaps even some frustration and burn out among participants whose full 

engagement will be needed if the policy debate is to achieve anything significant” 

(Drake 2004: 122). This book shows how multi-stakeholder arrangements have 

emerged as an important way of dealing with this lack of shared definitions, 

institutional anchorage, responsibilities, mechanisms and clear policy preferences in 

the global debate on the politics of the digital revolution [356, c. 13]; 

3) поняттєво-експозиційна функція. Цитата експлікує використані попередниками 

поняття, розкриває їхній зміст і репрезентує їхню оцінку автором, що цитує, та 

іншими вченими. Одним з основних типів цитати, що виконує ці функції, є 

цитата-визначення. Наприклад: Often portrayed as a subset of the emerging online 

community culture, the technology-savvy geeks and hackers deserve special attention. 

While the consept is contested, hackers are commonly understood as members of ‘a 

community, a shared culture, of expert programmers and networking wizards that 
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traces its history back through decades to the first time-sharing minicomputers and 

the earliest Arpanet experiments’ (Raymond 2001, para 7). Castells defines hacker 

culture more specifically as ‘the set of values and beliefs that emerged from the 

networks of computer programmers interacting on-line around their collaboration in 

self-defined projects of creative programming’(Castells 2001, p.42). He emphasises 

two features: the autonomy of projects vis-à-vis institutional and corporate 

arrangements and the use of networked computing as the technological basis for this 

autonomy (Castells 2001, p.42) [380, с. 12]; 

4) аргументативна функція. Цитата виступає засобом аргументації на етапі 

обґрунтування нового знання, інтегруючись у цілісну доказову систему, беручи 

участь, таким чином, у процесі конструювання в монографії цілісного змісту 

нового наукового знання про об’єкт дослідження: My argument so far has focused 

on a foreshortening of ‘the social’ that is, I would argue, common to many writers 

about digital politics. It is present even in those who proclaim the social as a site of new 

politics, based in our experience of: ‘a kind of social flesh, a flesh that is not a body, a 

flesh that is common, living substance… The flesh of the multitude is pure potential, 

an unformed life force, and in this sense an element of social being, aimed constantly 

at the fullness of life’ (Hardt and Negri, 2005: 191) [364, с. 39]. 

Описані функції цитати відображають структурно-смислову модель 

монографії, яка втілює логіку розвитку розумового процесу пізнання: від 

усвідомлення проблемної ситуації до доказу гіпотези та висновку. 

Принципово іншою моделлю передачі чужого мовлення є непряма мова, 

обов’язковою ознакою якої є аналіз, невіддільний від передачі чужого 

висловлювання. Трансформації, з якими неминуче зв’язана передача чужого 

змісту в формі непрямої мови, можна простежити як на рівні форми, так і – більш-

менш суттєво – на рівні змісту. Типовими для англійськомовних монографій є 

наступні види непрямої мови [206, c. 55]: 

- імпліцитна непряма мова, згорнута в субстантивні (The idea/suggestion of B.) або 

прийменниково-вербальні словосполучення (B. suggested that…), наприклад: 
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Daston suggests that type of specimens serve a role as standardized items collected to 

represent an entire class of natural subjects [385, c. 7]. 

- чужа непряма мова зі збереженням первинної суб’єктно-предикатної структури і 

обов’язковою вказівкою на джерело знання, типу: according to, in accordance with, 

that is what C. thinks, that is A’s oppinion, in B’s view, as reviewed by B., наприклад: 

In Pickering’s view, the technoscientific apparatus is located at the centre of relations 

in the technoscientific field… [там само, с. 11]. 

Крім точних посилань, тобто цитат та непрямої мови, в англійськомовних 

монографіях у значній кількості зустрічаємо фонові посилання, тобто посилання 

тільки на назву джерела, автора, рік видання, які, зазвичай, значно перевищують 

обсяг непрямої мови і / або цитат. Співвідношення фонових і точних посилань не 

підпорядковано строгій закономірності, але загалом ми можемо говорити про 

значне переважання в англійськомовних монографіях саме фонових посилань, що 

створюють теоретичний фон наукового твору в порівнянні з цитатами і / або 

непрямою мовою. Їхня частотність пояснюється тим, що «виклад всебічних 

теоретичних узагальнень потребує підґрунтя багатьох уже доведених 

попередниками результатів» [206, c. 59]. Так, наприклад, у теоретичному 

дослідженні ‘Mobile Telecommunications Networks’ [351] (321 сторінка) авторів 

P. Curwen and J. Whalley зафіксовано приблизно 400 фонових посилань, при тому, 

що точні посилання (цитати, непряма мова) тут майже повністю відсутні. У 

монографії ‘The Power of Networks’ [356] (201 сторінка) автора M. Flyverbom 

зустрічаємо близько 350 фонових посилань, що майже втричі перевищує кількість 

точних посилань, яких тут налічується близько 120. Однак, не в усіх 

англійськомовних монографіях фонові посилання значно перевищують точні. У 

низці випадків спостерігається тенденція до майже однакової кількості фонових 

та точних посилань або зменшення кількості перших у порівнянні з другими. 

Наприклад, у монографії ‘Seeing Ourselves through Technology’ [382] (100 

сторінок) автора J.W. Rettberg співвідношення фонових посилань і точних 

посилань дорівнює 120 проти 95, а у монографії ‘Bridging the digital global divide’ 
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[367] (137 сторінок) автора J. James зафіксовано значно більшу кількість цитат – 

приблизно 160, ніж фонових посилань, які складають приблизно 90.  

Отже, співвіднесеність запозиченого змісту та оформлення того чи іншого 

посилання може визначатися особливими позамовними факторами, що впливають 

на формальну сторону. Тут може відігравати свою роль бібліографічна, 

редакційна і навіть культурно-національна традиція, а також індивідуальність 

науковця, який тяжіє до підкресленої точності і сумлінності при вираженні 

наступності [206, c. 60]. 

Таким чином, категорія інтертекстуальності виступає одним із основних 

текстотворчих механізмів монографій та реалізується у формі прямого цитування 

чужого тексту, що відокремлюється від авторського тексту шляхом використання 

різних засобів маркування інтертекстуальності (лапок, посилань на автора та ін.), 

непрямого цитування та фонових посилань. Ці інтертекстуальні засоби складають 

приблизно третину загального змісту монографій, що є цілком закономірним, 

оскільки «і цитація і вільне викладення запозиченого знання є обов’язковим 

вираженням наукової об’єктивності і сумлінності. Відсутність апарату посилань, 

його ігнорування, навпаки, пов’язується в наукознавстві з проявом так званого 

«наукового елітизму» та завищеною самооцінкою вченого» [207, с. 58] .  

Отже, структурно-смислову організацію англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій визначають такі текстові категорії, як когезія, 

когерентність, інформативність та інтертекстуальність. Кожна з цих категорій є 

однаково важливою, оскільки когезія забезпечує логічну послідовність текстів 

монографій, взаємозв’язок окремих повідомлень, фактів; цілісність відображає 

інваріант змісту текстів як результат їхнього сприйняття реціпієнтом; 

інформативність репрезентує новизну представлених наукових понять та 

концепцій; інтертекстуальність викликає у свідомості вченого і читача додаткові 

смислові асоціації, що сприяють розширенню і поглибленню смислових границь 

текстів монографій. 
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1.3. Методологія дослідження творів мовленнєвого жанру «монографія» 

з інформаційних технологій 

Лінгвістика проходить різні шляхи розвитку і це не може не вести до 

постійного вдосконалення форм і методів наукового пізнання. Кожний етап 

такого розвитку супроводжується зміною підходу до самого предмету наукового 

досліження, заглибленням у його суть. Прагматизація лінгвістики, її загальний 

рух до пошуку зв’язків між будовою мовленнєвих утворень і компонентами 

ситуації спілкування, перш за все суб’єктами комунікації, їхніми інтенціями, 

когнітивними, психічними, соціальними, ментальними та іншими 

характеристиками зумовило [134, с. 71] поступову зміну підходів до вивчення 

мовленнєвих жанрів. Сьогодні широкої популярності набирають дослідження, які 

ґрунтуються на когнітивному, функціональному, комунікативному, 

прагмалінгвістичному та інших підходах, тобто відбувається антропоцентрична 

переорієнтація мовознавства. 

Доцільним є поєднати підходи традиційної лінгвістики з її увагою до 

мовних форм з підходами сучасного мовознавства, орієнтованими на дослідження 

у текстах ролі адресанта і адресата, сфери їхньої професійної діяльності тощо. Як 

зазначає О. В. Малікова, «питання синтезу напрямків вивчення жанрів на 

сучасному етапі є досить актуальним, оскільки у багатьох дослідженнях 

розвиваються положення декількох течій сучасної лінгвістики» [там само, с. 73]. 

Для позначення такого синтезованого напрямку авторка пропонує термін 

«комунікативна генристика» та зазначає далі, що «всебічне вивчення мовленнєвих 

жанрів у контексті сучасної комунікативної генристики передбачає розгляд 

семантики, синтактики і прагматики жанру в руслі розглянутої вище тенденції до 

синтезу напрямків вивчення жанрів мовлення з урахуванням соціальної і 

діалогічної природи мовленнєвих жанрів, цілісності висловлювання, яка 

зумовлена мовленнєвим задумом мовця, розуміння мовленнєвого жанру як 

ключової категорії далогічної концепції культури, соціології мовлення» [134, 
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c. 75]. Для дослідження текстів мовленнєвого жанру «монографія» нами була 

застосована низка підходів. 

Лінгвістичний підхід.  Ґрунтується на такому напрямі мовознавства як 

лінгвістика тексту, об’єктом якого є правила побудови зв’язного тексту і його 

смислові категорії, що виражаються цими правилами. На сучасному етапі 

розвитку лінгвістика тексту інтегрує досягнення нових теорій і галузей знань, 

орієнтованих на мовлення, акт комунікації. Цю науку стали визначати як таку, що 

вивчає сутність і організацію передумов та умов людської комунікації. Текст 

перетворився на складну комунікативну структуру, за допомогою якої 

здійснюють комунікацію автор і адресат, враховується ситуація [154, c. 120]. 

За допомогою лінгвістичного підходу досліджується широке коло питань: 

виділення одиниць і структур на рівні тексту, виявлення закономірностей 

побудови текстів, породження та сприйняття тексту, його інтерпретації тощо. У 

нашій роботі лінгвістичний підхід дозволив виявити загальні закономірності та 

ознаки, характерні для текстів жанру «монографія», окреслити їхню внутрішню 

структуру, категорії, змістово-знакову й комунікативну репрезентацію. 

Лінгвістичний аналіз низки англійськомовних монографій з інформаційних 

технологій засвідчив, що тексти жанру «монографія» мають свої форми 

організації, створені та кодифіковані суспільною практикою. Найсуттєвішими 

властивостями монографій є дискурсивність, дискретність, усталеність, 

діалогічність, точність, логічність, абстрактність і узагальненість. 

Функціональний підхід. Функціональний підхід у лінгвістиці – напрям 

дослідження мови, що передбачає її розгляд у дії, у процесі функціонування з 

огляду на комунікативну природу мовних одиниць і явищ. Функціональний підхід 

ґрунтується на функціоналізмі як методології й керується її основними 

дослідницькими принципами. Він зароджувався наприкінці XIX cт. і на початку 

XX ст. у різних мовознавчих школах світу як один із напрямів структурної 

лінгвістики. У колі інтересів зазначеного підходу – принципи цільового 

призначення мови, функціонального розподілу між складниками комунікативної 

ситуації, зв'язку функції і середовища, функціональної перспективи речення; 
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перенесення уваги з мови на людину як суб'єкта комунікації й суспільства, 

розгляд ситуативної та соціальної адаптації мовних одиниць у комунікативному 

середовищі мовною особистістю; аналіз виявів мовної економії, взаємодії й 

динаміки одиниць у мовленні, принципів реалізації його комплементарності, 

варіативності, маргінальності відповідно до людських потреб, соціальних й інших 

чинників тощо [177, с. 651–652]. 

Функціональний підхід дозволив нам проаналізувати функціональну 

природу мовних одиниць на позначення інформаційних технологій на основі 

їхньої семантики і структури, взаємодії з іншими одиницями, категоризації і 

призначення в англійськомовних монографіях. Таким чином, акцент робиться на 

призначенні мовних одиниць, що й відрізняє цей підхід від інших. Крім того, 

функціональний підхід було застосовано для аналізу функцій прагматично 

маркованих мовних одиниць та опису стилістично та функціонально маркованої 

лексики монографій. Для такого підходу характерний емпіризм, оперування 

великими базами даних, тому нами були використані кількісні методи 

дослідження для узагальнення та унаочнення функціонування мовних одиниць на 

позначення інформаційних технологій в англійськомовних монографіях. 

Прагматичний підхід до аналізу текстів мовленнєвого жанру «монографія» 

співвідноситься з мотивами адресанта та адресата та має на меті виокремлення 

тих факторів, котрі забезпечують досягнення комунікативних інтенцій суб’єктів 

галузі інформаційних технологій. Застосування цього підходу у нашій розвідці 

передбачає дослідження складових прагматики текстів монографій (адресанта і 

адресата, прагматичної настанови, прагматичного змісту, прагматичного ефекту), 

що веде до виокремлення й опису стратегій і тактик комунікативного впливу на 

потенційних читачів. Крім того, прагматичний підхід передбачає аналіз 

прагматично маркованих мовних одиниць монографій, що мають вплив на 

учасників акту комунікації, а також їх класифікацію за функціями. 

Охарактеризовані основні методологічні принципи аналізу мовленнєвого 

жанру «монографія» сприяли комплексному вивченню предмета дослідження, 
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уможливили глибоке проникнення в матеріал наукового аналізу та отримання 

конкретних його результатів. 

Вивчення такого складного мовленнєвого жанру наукової літератури як 

монографія передбачає використання цілого комплексу методів дослідження. 

Поняття методу дослідження тлумачиться науковцями по-різному. Так, у 

широкому значенні, метод розуміється як «спосіб організації пізнавальної та 

дослідницької діяльності науковця з метою вивчення явищ і закономірностей 

певного об’єкта науки», у вузькому, – «підхід до матеріалу, що досліджується, 

його систематизація та теоретичне осмислення», «засіб досягнення дослідницької 

мети, розв’язання конкретного завдання; сукупність прийомів чи операцій 

практичного чи теоретичного засвоєння (пізнання) дійсності» [80, c. 83]. 

Дослідження текстів англійськомовних монографій з інформаційних 

технологій стало можливим завдяки залученню низки загальнонаукових (індукція, 

дедукція, аналіз, синтез, порівняння, гіпотеза та ін.) та власне лінгвістичних 

методів (дефініційний, компонентний, лексико-семантичний, словотвірний, 

контекстуальний, лінгвостилістичний, прагмалінгвістичний види аналізу тощо).  

У процесі опрацювання теоретичного матеріалу та роботи з емпіричним 

матеріалом у дисертаційній праці використовували такі загальнонаукові методи, 

як індукція (метод узагальнення результатів окремих конкретних спостережень, 

шлях від конкретного, одиничного до загального), дедукція (конкретизація, 

перехід від загальних тверджень до конкретного умовиводу, знань про одиничне, 

що перебувають у логічних відношеннях слідування, виведення конкретного 

положення із загальних тверджень), аналіз (розділення предмета на частини й 

опис кожної з них), синтез (поєднання частин у цілісну систему) і метод 

спостереження (інтроспекції), який дає змогу дослідникові приймати на власний 

розсуд ті чи інші рішення, а також на підставі інтуїції висувати певні гіпотези з 

метою їх подальших перевірок, підтверджень або спростувань [116, с. 209–211] . 

На початку дослідження за допомогою методу аналізу науково-

теоретичних джерел було проаналізовано основні підходи до наукового тексту, 

його жанрової репрезентації, мовленнєвого жанру «монографія», а також за 
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допомогою дефініційного аналізу сформульовано робочі визначення понять, що 

використовуються у роботі: «науковий текст», «мовленнєвий жанр», 

«монографія», «текстові категорії», «семантика», «прагматика», «комунікативна 

стратегія», «комунікативна тактика». 

 Наступним завданням було сформувати матеріал дослідження. Методом 

суцільної вибірки з корпусу англомовної фахової літератури з тематики 

«Інформаційні технології» було відібрано 46 монографій. Далі з цих текстів 

монографій ми відібрали мовні одиниці на позначення інформаційних технологій 

(1172 одиниці) для з’ясування їх семантичних, стилістичних та прагматичних 

особливостей у текстах цього жанру. Виявилося, що більшість цих одиниць 

складають прагматично марковані, а менше за всіх стилістично забарвлених, що 

пояснюється особливостями галузі інформаційних технологій, яка належить до 

точних наук і не відзначається експресивністю. 

За допомогою компонентного аналізу визначено семантичні відношення 

між мовними одиницями монографій через спільні та диференційні компоненти. 

Семантичні відношення актуалізовано синонімічними, меронімічними та 

гіпонімічними рядами, антонімічними опозиціями, а також полісемічними та 

омонімічними відношеннями мовних одиниць терміносистеми англійської мови 

сфери інформаційних технологій в монографіях.  

Метод систематизації було застосовано, щоб підкреслити системний 

характер дослідження мовних одиниць, що класифіковані за тематикою, 

словотвірною структурою, стилістичною та функціональною маркованістю. 

Метод кількісних підрахунків та графічного відображення допоміг узагальнити та 

унаочнити представлені класифікації. 

Під час розподілу мовних одиниць за тематикою використовувався 

семантичний аналіз, що дозволив виділити вісім тематичних груп лексики та який 

засвідчив системну організацію термінології в англійськомовних монографіях. 

На цьому ж етапі за допомогою словотвірного аналізу встановлено 

словотвірну структуру та специфіку деривації термінів англійськомовних 

монографій. Встановлено, що структура термінологічних одиниць визначається 
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традиційними словотворчими способами англійської мови: афіксацією, 

словоскладанням та скороченням. Відповідно до цього були виокремлені 

кореневі, афіксальні, складні терміни, усічення, абревіатури, телескопізми, а 

також дво-, три- та чотирикомпонентні терміни-словосполучення. 

За допомогою лінгвостилістичного аналізу були виділені та 

охарактеризовані стилістично та функціонально марковані, функціонально-

стильові мовні одиниці. 

У науковій розвідці широко застосовувався метод прагмалінгвістичного 

аналізу. Було виділено та описано прагматичні складові текстів англійськомовних 

монографій: а саме наявність адресанта і адресата, прагматична настанова, 

прагматичний зміст та прагматичний ефект. У межах прагматики текстів 

монографій здійснено типологію комунікативних стратегій і тактик. Досліджено 

та охарактеризовано прагматику мовних одиниць монографій, яка показала, що в 

англійськомовних монографіях з інформаційних технологій прагматичні елементи 

входять у лексичне значення слів, словосполучень і речень.  

Завершальним був описово-аналітичний метод для висвітлення результатів 

дослідження, підбиття підсумків та окреслення перспектив подальшого 

дослідження.  

Висновки до розділу 1 

Узагальнюючи теоретичний матеріал, викладений у цьому розділі, можемо 

зробити наступні висновки:  

1. Різноманіття наукових текстів та їх відмінність на лексичному, 

синтаксичному і композиційному рівнях дозволяють виділити в їхніх межах різні 

мовленнєві жанри. Під мовленнєвим жанром  розуміємо різновид мовлення, який 

визначається ціллю, умовою вживання, змістом спілкування, обсягом матеріалу, 

абзацним структуруванням, соціальними ролями відправника та отримувача 

тексту.  

Науковий текст представлений такими мовленнєвими жанрами, як 

монографія, стаття, дисертація, тези, рецензія, реферат, анотація, автореферат, 
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науково-популярні видання, підручник, посібник, лекція, бесіда та ін. У цих 

жанрах переважають такі функції мови, як повідомлення та спілкування в 

залежності від їх орієнтації на передачу строго наукової інформації (монографія, 

стаття) чи на більш популярне пояснення деяких фактів (підручник, лекція). 

2. Монографію, услід за М. Бахтіним, розуміємо як трирівневе утворення, 

що включає зміст, композиційну побудову і мовний стиль. Типізована змістовна 

структура монографії реалізується в наявності у ній основного та периферійного 

текстів. На прикладі англійськомовних монографій з інформаційних технологій 

можемо стверджувати, що периферійні тексти та їхня кількість можуть 

варіюватися. Це визначається, на нашу думку, процесом комунікативно-

пізнавальної діяльності вченого та динамікою його наукового мислення. Так, 

обов’язковими та такими, що наявні в усіх проаналізованих нами монографіях, є 

вступ (introduction), подяка (acknowledgements), висновки (conclusions) та 

предметно-іменний покажчик (index). До числа додаткових периферійних текстів, 

які зустрічаються в окремих монографіях разом з обов’язковими, належать 

передмова (preface), вступне слово (foreword), список тих, хто зробив внесок у 

написання наукової праці (list of contributors). 

Композиційне розгортання тексту монографій супроводжується засобами 

адресації, що акцентують логіку розвитку наукової думки і фіксують смислові 

зв’язки між фрагментами твору. Як правило, у вхідних і заключних розділах 

монографій (передмові, вступі, обґрунтуванні теми та проблеми дослідження, 

висновках) частотнішими є композиційно-орієнтуючі і делімітуючі засоби. В 

основній частині зростає вживаність розумово-активуючих одиниць, які маркують 

«кроки» аргументації. 

3. Монографія належить до такого різновиду писемних текстів, які 

зумовлюються соціально закріпленими, стандартизованими мовленнєвими 

ситуаціями у межах певної суспільно-комунікативної сфери та характеризуються 

визначеними стійкими, змістовними та формальними ознаками. Найсуттєвішими 

властивостями монографії є її дискурсивність, дискретність, усталеність, 

діалогічність, точність, логічність, абстрактність і узагальненість. 
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4. На мовному рівні ці властивості об’єктивуються відповідно до норми на 

всіх рівнях функціонування мови, зокрема, адресанти уникають вживання 

експресивної лексики і виражають думки за допомогою книжних зворотів і 

складних синтаксичних конструкцій. Мовне оформлення монографій визначають 

термінологічна, загальнонаукова та загальнолітературна лексики. На 

морфологічному рівні спостерігається своєрідний відбір частин мови, а саме 

переважним є вживання іменних конструкцій. На синтаксичному рівні помітним є 

вживання різних типів складних речень з використанням складених підрядних 

сполучників або прийменників, логічний поділ на абзаци, прямий порядок слів та 

переважно розповідні речення.  

5. Структурно-смислову організацію текстів англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій визначають текстові категорії, до яких належать 

когезія, когерентність, інформативність та інтертекстуальність.  

6. Дослідження лінгвопрагматичних параметрів мовленнєвого жанру 

«монографія» здійснене за допомогою лінгвістичного, функціонального та 

прагматичного підходів. Також використано низку методів дослідження, що 

сприяли комплексному вивченню предмета дослідження, уможливили 

проникнення в матеріал наукового аналізу та отримання конкретних результатів. 

До таких методів належать: метод аналізу науково-теоретичних джерел, 

дефініційний аналіз, метод суцільної вибірки, компонентний аналіз, метод 

систематизації, метод кількісних підрахунків та графічного відображення, 

семантичний аналіз, словотвірний аналіз, лінгвостилістичний аналіз, 

прагмалінгвістичний аналіз, описово-аналітичний метод. 

Основні положення цього розділу викладено в публікаціях авторки: [87; 88; 

89; 90; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 100; 101; 106]. 
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РОЗДІЛ 2. СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  МОВНИХ 

ОДИНИЦЬ У МОВЛЕННЄВОМУ ЖАНРІ «МОНОГРАФІЯ» В 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

2.1. Семантика у мовознавчих студіях 

Як самостійний розділ науки про мову лінгвістична семантика 

(семасіологія) виникла в XIX ст. Її засновниками вважають  німецького вченого 

Х. Рейзіга і французького мовознавця М. Бреаля (їм належить і назва цієї науки: 

термін «семасіологія» ввів Х. Рейзіг, а термін «семантика» – М. Бреаль). 

Необхідно зазначити, що класична лінгвістична семантика складалася, перш 

за все, як семантика лексична, тому семантикою називали головним чином вчення 

про лексичні значення або нерідко позначали нею і сам предмет лінгвістичної 

семантики як науки, тобто мовний зміст (мовна семантика), тоді як граматичні і 

словотвірні значення вивчали в граматиці. Ширше – як семантичний аспект всіх 

рівнів мови: лексики, морфології і синтаксису – предмет лінгвістичної семантики 

став розумітися на так давно. У логіці і філософії основна увага приділялася іншій 

одиниці мови – реченню. Сучасна лінгвістична семантика поєднала ці напрямки, 

так що більшість наукових праць із семантики присвячено або семантиці лексем, 

або семантиці висловлювань (речень). В останні десятиліття, проте, інтереси 

лінгвістів багато в чому зміщаються у напрямку тексту й дискурсу. 

Розглянемо як реалізуються різні погляди на предмет і природу семантики в 

різних семантичних теоріях. У праці «Лінгвістична семантика» Дж. Лайонз 

розуміє під семантикою науку про значення, а під лінгвістичною семантикою – 

науку про значення в тій мірі, в якій значення систематично кодується в словнику 

і граматиці (так званих) природніх мов [124, с. 9]. Таке визначення лінгвістичної 

семантики, як таке, не зустрічає заперечень. Але при цьому воно залишається 

майже повністю неінформативним, поки не буде уточнено, по-перше, що мається 

на увазі під «значенням» і, по-друге, що слід розуміти під «кодуванням» у цьому 

контексті. Значення розглядається Дж. Лайонзом під ширшим кутом, ніж це 

роблять більшість лінгвістів. Проблеми, до числа яких входять розмежування 
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значення і вживання, пропозиційного (чи репрезентативного) і непропозиційного 

значень, компетенції і вживання (performance), речень і висловлювань, детально 

розглядаються в «Лінгвістичній семантиці» Дж. Лайонза [124]. Між лінгвістами 

більше згоди з приводу релевантності розбіжностей між значенням і його 

вживанням. Дж. Лайонз спирається на зв’язок значення в його розгляді у ракурсі 

сучасної лінгвістичної семантики без знайомства з її філософським фундаментом.      

Наразі існує досить багато семантичних теорій, які різняться своїми 

поглядами на предмет та природу семантики. І. М. Кобозева визначає семантику 

як розділ мовознавства, що вивчає зміст одиниць мови і тих мовленнєвих творів, 

які з цих одиниць будуються. Науковець вказує на подвійну природу семантики, 

оскільки вважає, що зміст висловлювань має дві іпостасі – значення і смисл, в 

англ. мові sense і meaning. Кожна з них може претендувати на те, щоб бути 

предметом семантики. Відповідно до цього вона виділяє дві концепції семантики: 

вузьку і широку. Вузька концепція семантики робить своїм предметом значення 

одиниць мови і побудованих з них висловлювань. При широкій концепції 

семантики її предметом, крім того, є і смисл мовних одиниць в конкретних 

умовах їх вживання [83, c. 14]. 

Описуючи основні напрямки і школи сучасної лінгвістичної семантики, 

І. М. Кобозева зазначає, що вони можуть бути зведені до двох основних 

напрямків – сильна (зовнішня) і слабка (внутрішня) семантика [83, c. 25]. Ці два 

напрямки вважають предметом семантики значення одиниць мови і мовних 

виражень, але значення при цьому розуміють по-різному. Сильна семантика є 

варіантом логічної семантики – розділу логіки, що розглядає інтерпретацію мов 

логічних обчислень на тій чи іншій моделі світу. До шкіл сильної семантики 

належить формальна семантика, основним об’єктом вивчення якої є значення 

речення, ототожнюване з умовами його істинності відносно (моделі) світу, а 

основною проблемою – проблема композиційності, тобто виведення значення 

речення зі значень слів, що його складають, а також теорія референції, тобто 

співвіднесеність мовних виражень з дійсністю [там само, с. 26]. 
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Відповідно до теорії слабкої семантики значення мовних висловлювань 

вважають ментальними сутностями, що належать не описуваному світу, а 

свідомості людини. Таким чином, мовні висловлювання співвідносяться не зі 

світом, а з іншими висловлюваннями у тій самій чи іншій мові: вони 

перекладаються на семантичну мову, транслюючись у вирази на цій мові: і це 

виправдовує об’єднання деяких шкіл цього напрямку під назвою трансляційна 

семантика [83, с. 27]. До вказаного напрямку належать також семантична теорія 

Дж. Катца і Дж. А. Фодора, що розглядаються як основа для семантичного 

компоненту породжуючої (генеративної) граматики, і дослідження з 

компонентного аналізу лексичного значення Е. Бендикса, Ю. Найди, М. Бірвіша 

та ін., концепція «мови думки» А. Вежбицької [там само]. 

Особливе місце в межах семантичної теорії, що трактує значення як 

ментальний феномен, займає когнітивна семантика, в основу якої покладені деякі 

ключові ідеї когнітивної психології – розділу психології, що вивчає процеси, 

пов’язані з пізнанням світу людиною: процеси отримання, зберігання й обробки 

інформації [83, c. 27]. 

З точки зору широкої і вузької концепції семантики, які виділяє 

І. М. Кобозева, більшість як сильних, так і слабких семантичних шкіл і теорій 

походять з вузької концепції, вивчаючи та описуючи тільки те в змісті мовного 

вираження, що закодовано в ньому самому і виділяється з нього завдяки 

виключно знанню мови. 

Ю. Д. Апресян, І. О. Мельчук і О. К. Жолковський та ін. розробили теорію 

«Смисл – Текст» – інтегральну модель мови і її застосування до аналізу різних 

мов. У цій моделі, що задає відповідність між смислом речення і його формою у 

напрямку від змісту до вираження, смисл (=значення) речення визначається як 

інваріант його синонімічних перетворень, тобто те загальне, що дозволяє носіям 

мови визнавати певне речення рівнозначним цілому ряду інших речень. Таким 

чином, значення висловлювання визначається не через його співвіднесеність зі 

світом, а через його семантичні відношення з іншими висловлюваннями [124, 

с. 27]. Окрім цього, Ю. Д. Апресян досліджував сполучуваність лексем, 
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створивши комбінаторний словник. Семантика слів у цьому словнику описується 

у вигляді розгорнутих формалізованих тлумачень, що використовують обмежений 

набір одиниць; семантично складніші елементи трактуються через простіші, поки 

не доходить до використання нерозкладених далі елементів – так званих 

«семантичних примітивів», узгоджуючись з концепцією польської семантичної 

школи А. Богуславського та А. Вежбицької. Обидві школи погоджувались, що 

значення мовних одиниць співвідноситься не неопосередковано з оточуючою 

дійсністю, а з уявленнями носія мови про цю дійсність (інколи названими 

концептами). Задачу семантичного аналізу лексики убачали у тому, щоб виявити 

«наївну картину» світу, описати її основні категорії. Науковці зверталися до 

концептів, теорії концептуального аналізу для осмислення проблем лексичної 

семантики (способи представлення лексичного значення, відображення структури 

значень багатозначного слова в трактуванні та ін.).  

Л. М. Васильєв убачає предметом лінгвістичної семантики мовний 

розумовий зміст, закладений в словах, морфемах, граматичних формах, 

синтаксичних конструкціях природньої мови. Він зазначає, що поряд із 

традиційною лексичною семантикою, що займається в основному аналізом 

значень окремих слів у процесі їх функціонування та історичного розвитку 

(дослідженням різних типів переносів і семантичних зрушень, полісемії, синонімії 

та ін.), у наш час успішно розвиваються також нові напрямки: структурна 

семантика, інтерпретуюча семантика, породжуюча (генеративна) семантика, 

концептуальна семантика, комунікативна семантика, психолінгвістична 

семантика та ін. [34, с. 1]. 

Розрізняють сучасні течії у теорії семантики і з точки зору ступеня 

розробленості в них різних розділів цієї дисципліни, що виділяються у 

відповідності з рівнями мовної структури. Як уже зазначалось, найбільш 

досліджуваною є лексична семантика, крім того виділяють та розглядають 

морфологічну семантику, що описує морфологічні значення чи внутрішню 

сторону словоформ, синтаксичну семантику, що досліджує смисл речень, рольові 

значення їх компонентів, явища референції, пресупозиції, секвенції та ін., 
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семантику тексту, що розглядає змістовну сторону тексту, структурування 

смислів, виражених експліцитно та імпліцитно.   

При будь-якій трактовці предмету семантики до її завдань входить розробка 

власного концептуального апарату, тобто створення системи понять, у термінах 

яких можуть бути описані різноманітні аспекти значення одиниць мови будь-

якого рівня, а також внутрішньорівневі і міжрівневі відношення, що зв’язують ці 

значення. Для того, щоб говорити про значення і смисл мовних виражень, 

семантика має мати спеціальну «мову опису семантики мови», тобто семантичну 

метамову. 

Як і всяка самостійна наукова дисціпліна, семантика має особливі методи 

дослідження свого об’єкту – методи семантичного аналізу, і процедури перевірки 

правильності отриманих результатів [83, с. 19]. 

І наостанок, хочемо підсумувати все вище сказане цитатою з книги 

М. Кронгауз «Семантика»: «ця наукова галузь (семантика) надзвичайно складна, 

неоднорідна, аморфна і принципово відкрита, тобто розвивається в різних, інколи 

важко передбачуваних напрямках. Перераховані якості семантики роблять 

недостатнім для її адекватного висвітлення будь-який окремо взятий підхід» [117, 

c. 9]. На наш погляд, саме ці слова найкраще пояснюють значну кількість 

семантичних теорій, що існують у лінгвістиці, і ми своє подальше дослідження 

семантики мовних одиниць жанру «монографія» вважаємо за правильне будувати 

на основі декількох взаємодоповнюючих поглядів на семантику.   

 

2.2. Семантичні відношення між мовними одиницями жанру 

«монографія» 

Дослідження семантики слів – одна з актуальних проблем мовознавства. 

Для сучасного етапу розвитку теорії мови характерна підвищена увага до проблем 

семантики. Свідоцтвом зростання інтересу до пізнання властивостей і механізму 

смислової сторони мови взагалі і лексичної семантики зокрема є ті багаточисельні 

дослідження, в яких на матеріалі різних мов  слово вивчається в усій його 

багатоаспектності та поліфункціональності. 
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У науковій літературі існує чимало праць, присвячених аналізу лексичного 

значення слова, його парадигматичних параметрів, синтагматичних зв’язків та ін. 

Проте залишаються питання, які потребують подальшого детальнішого вивчення, 

оскільки вони є спірними та неоднозначними. Одним з таких питань є з’ясування 

семантичних відношень між термінами, вивчення яких є важливою ланкою у 

дослідженні лексичної семантики в цілому. 

Як і в інших семіотичних системах, у мові потрібно розрізняти 

парадигматичні і синтагматичні відношення (парадигматику і синтагматику), 

тобто семантичні відношення у мові і мовленні. У нашому дослідженні йдеться 

про парадигматичні відношення, тобто ті, що ґрунтуються на схожості значень 

лексичних одиниць за одними компонентами та протиставлення за іншими. До 

таких парадигматичних відношень належать: синонімічні, антонімічні, 

полісемічні, омонімічні, гіпонімічні, гіперонімічні, меронімічні зв’язки між 

мовними одиницями. Названі відношення спостерігаються між мовними 

одиницями загальнолітературної мови, а питання про те, чи припустимі і можливі 

зазначені вище семантичні відношення в термінології, є найбільш дискусійним у 

науковій літературі і широко обговорюються в працях, присвячених цій 

проблематиці. Деякі вчені категорично заперечують існування цих явищ у 

термінології. При негативному вирішенні цього питання важливого значення 

набуває визнання такої іманентної ознаки термінології, як симетричність знака і 

значення, яка не дає терміну можливості розвивати полісемію і вживатися в 

синонімічному ряду.  

Д. С. Лотте одним з перших сформулював ряд вимог, яким має відповідати 

термін: однозначність, точність, відсутність синонімів. При цьому всі семантичні 

процеси він відносить до суттєвих недоліків всіх терміносистем [193, с. 15–16]. 

«Властивості знакової системи, які в загальній мові розглядаються як безперечні 

переваги, у термінологічних системах оцінюються як безумовні недоліки» [52, 

с. 57].  

Деякі лінгвісти (В. П. Даниленко [58], Н. З. Котелова [112]) дотримуються 

протилежної точки зору та допускають існування семантичних взаємозв’язків 
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такого роду в термінології. Вони підкреслюють загальномовну сутність терміну 

(термін – це слово в особливій функції вираження спеціального поняття), 

внаслідок чого правомірним виявляється твердження про те, що в термінології 

відбуваються ті ж семантичні процеси, що і в лексиці загальнолітературної мови. 

Як зазначає Н. З. Котєлова, термінам властива синонімія, полісемія, омонімія, а 

термінів-антонімів не менше, ніж нетермінів-антонімів [142, с. 122–123].  З цим 

твердженням погоджується А. Т. Липатов, який стверджує, що «в мовній практиці 

багатьом термінам властиві полісемантизм і дублетність», що одначе затрудняє їх 

вживання і вибір потрібного терміну [129, с. 315]. Отже, однозначної відповіді на 

це питання не існує, як не існує і строго визначеного, прийнятого всіма 

дослідниками підходу до розробки цієї проблеми. 

Ми вважаємо, що два знаки однієї знакової системи знаходяться у 

синонімічних відношеннях, якщо їх зміст є тотожнім за своїм лексичним 

значенням і тлумачення цих  значень співпадає у словниках, однак у випадку 

близькості мовного значення в синонімах актуалізуються семи протиставленості, 

що викликають певні відтінки значення: семантичні, стилістичні, словотвірні, 

функціональні, функціонально-стилістичні. Виділення груп синонімів залежить 

від наявності розбіжностей у їх значенні: синоніми існують, поки існують між 

ними відмінності.  

Відповідно ступеня тотожності чи близькості мовного значення синонімів 

виділяється повна і часткова синонімія. Відношення повної синонімії, тобто 

абсолютної синонімії, зв’язують між собою слова, які не мають ніяких 

семантичних розбіжностей, а й можуть незначно розрізнятися у функціональному, 

структурному, прагматичному і синтаксичному плані, що не заперечить їх 

взаємозамінам [180, с. 100]. «Два (чи більше) вирази є абсолютно синонімічними, 

якщо і тільки якщо вони відповідають таким умовам: 1) усі їх значення тотожні; 

2) вони синонімічні в усіх контекстах; 3) вони проявляють семантичну 

еквівалентність у всіх параметрах значення, дескриптивних і недискриптивних 

(експресивних)» [5, с. 77]. Хоча, як зазначає І. М. Кобозева, «точна синонімія – 

явище доволі рідкісне з причини надмірності кодування одного і того ж змісту 
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різними формальними засобами» [83, c. 98], повними синонімами частіш за все 

бувають паралельні наукові терміни.  В англійськомовних монографіях з 

інформаційних технологій зустрічаємо такі приклади абсолютних синонімів, як 

information – data; screen – display, monitor; backup – copy; bug – error; a key – a 

button; cable – wire; functional specification – operational requirement; fuzzy 

matcher – inference engine; a folder – a directory. 

Наведемо приклади функціонування таких одиниць у контексті: 1. A rough 

working definition would treat interoperability as the ability to transfer and render 

useful data and other information across systems (which may include organisations), 

applications, or components [380, c. 16]; 2. There are three main media types that 

facilitate data transmission. The oldest one is the “twisted pair”, which consists of two 

insulated copper wires twisted together in order to avoid antenna phenomenon created 

by two parallel wires. Public Switched Telephone Networks (PSTNs) are still largely 

based on twisted pair wires. They can achieve several Mbps for a few kilometres. The 

next category is the coaxial cable, which is also built on copper and it was firstly widely 

used for television transmission and then for telephone long-haul links [387, с. 14]. 

Часткова синонімія ґрунтується на близькості значень таких одиниць, 

об’єктивуючи при цьому, з одного боку, загальні (співпадаючі, інтегральні), а, з 

іншого боку – індивідуальні (неспівпадаючі, диференціальні) семи, які 

визначаються відмінностями певного характеру: стилістичними, стильовими, 

експресивно-оцінними і т.і.: applications – programs; image – picture – photo; 

buffer – cache; spreadsheet – table, worksheet; code – cypher. Наведемо приклад 

функціонування цих одиниць: Another very successful application was the suite of 

Unix-to-Unix copy programs (UUCP) than became famous for distributing Usenet news 

and messages at low cost in computer-to-computer networks [380, с. 6]. 

Причинами термінологічної синонімії, що підтверджується прикладами з 

монографій, є: 

- формування нової терміносистеми. Синонімія найбільш характерна для 

початкових етапів формування терміносистем, коли ще не відбувся природній чи 

свідомий вибір адекватного, комунікативно значущого терміну; 
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- одночасне використання короткої і повної форми терміну: network – net, 

наприклад: UUCP net expanded fast and also linked to the rapidly growing networked 

bulletin boards systems (BBS), among which FidoNet was particularly popular. Despite 

these initiatives, networks were still mostly run autonomously [380, с. 6]. 

- співіснування терміну та його абревіації: object-oriented programming – OOP, 

instant messaging – IM, optical character recognition – OCR, local area network – 

LAN, personal computer – PC, operating system – OS, virtual reality – VR та ін. 

Наприклад: From the business point of view, the interconnected networks can be 

identified as being associated with the Internet service providers… Usually, an ISP in 

order to achieve the desirable global connectivity (i.e. connectivity with the rest of the 

Internet’s networks and through them with all the interconnected computers) needs to 

cooperate, interconnect and exchange data with other ISPs [387, с. 11]. 

- співіснування сучасного та застарілого терміну : directory – catalog. 

Крім синонімії, в англійськомовних наукових монографіях помітними є 

антонімічні відношення, які належать до числа характерних відношень між 

термінами в терміносистемах. «Протилежне ставлення понять, – зауважує 

Н. З. Котелова,  – це елемент наукового опису об’єктів, що організовує його 

початок. Будучи точками відліку, протилежні поняття дозволяють виміряти 

явища, ознаки, якості. А наука починається там, де можна рахувати, вимірювати» 

[112, с. 122]. Таким чином, антонімія зв’язує мовні одиниці з протилежним 

значенням. У текстах англійськомовних монографій знаходимо значну кількість 

термінів, що перебувають в антонімічних відношеннях, наприклад: bugging – 

debugging, encryption – decrуption, deduction – induction, compatibility – 

incompatibility, input – output, compression – decompression,  virus – antivirus, 

encryption – decryption, online – offline, encoder – decoder, input – output.  Це 

пояснюється умовами формування наукових понять, які найчастіше виникають 

парами. Наведемо приклад антонімічних опозицій у тексті монографії: Notably, 

digital information can be input and output in human-readable forms, such as 

traditional human language. It can also be input and output in machine-readable 

forms, like binary code [371, с. 9]. 
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До числа основних семантичних відношень, що простежуються в 

монографіях з інформаційних технологій, разом з синонімією та антонімією, 

відноситься і гіпонімія, яку можна визначити як відношення між частковим і 

загальним поняттям. У відношенні гіпонімії, наприклад, знаходяться такі слова: 

printer – peripherals, laptop – computer, processor – hardware. Таких пар можна 

скласти велику кількість. Слово з загальним значенням називається гіперонімом, з 

частковим – гіпоніном. Зазвичай, у одного гіпероніма існує цілий ряд гіпонімів. 

Так, для слова peripherals гіпонімами буде не тільки printer, але й scanner, camera, 

microphone, mouse, keyboard, monitor та ін.  Слова гіпонімічного ряду мають певні 

взаємозв’язки один до одного: їх значення перетинаються, тобто частково 

співпадають. Серед інших прикладів гіпонімічних відношень, які ми знаходимо у 

монографіях, є такі: ROM, RAM – main memory, plotter – printer, video – multimedia, 

mainframe – computer, operating system – software. 

Наступним типом семантичної парадигми, до складу якої входять 

термінологічні одиниці монографій є меронімічна опозиція, у якій видові і родові 

поняття відбивають відношення частини до цілого. Меронімія нагадує гіпонімію в 

тому, що фактично співвідносяться видові і родові поняття.  Так само як з одним 

родовим поняттям можна співставити кілька видових, з назвою цілого можна 

зазвичай співставити кілька назв різних частин. Для слів, що вступають у 

відношення меронімії, можна привести діагностичний контекст: «X – частина Y». 

Наведемо приклади таких парадигм: hard drive – computer; gateway, backbone, 

bridge – network; window, icon, system tray, task bar – graphical user interface; built-

in camera – mobile phone. Отже, гіпонімія і меронімія є подібними на перший 

погляд парадигматичними відношеннями, проте вони розрізняються за типом 

зв’язків.  

Незважаючи на те, що однією з властивостей терміну є його однозначність, 

на практиці спостерігається порушення цієї закономірності, яке виражається 

явищами полісемії (багатозначності) та омонімії. Тому наступні типи відношень, 

які ми розглядатимемо, будуть полісемічні та омонімічні. Перш за все, потрібно 

зазначити, що розрізнення полісемії та омонімії є питанням суперечливим. 
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Вітчизняні та зарубіжні лінгвісти, представники різних наукових шкіл, 

пропонують цілий ряд тлумачень і визначень понять полісемії та омонімії і 

виділяють різні критерії їх розмежування. Ми при диференціації цих явищ 

користуємося таким твердженням: «якщо в результаті розщеплення терміну чи 

переносу найменування на інше поняття в семантичній структурі отриманих 

термінів зберігається загальна головна сема і відрізняються другорядні, то 

утворюється багатозначність; якщо ж співпадають другорядні семи, а головна 

сема розщіплюється, то утворюється семантична омонімія» [52, с. 121]. Це 

означає, що при втраті загального денотату виникає омонімія. 

Отже, полісемічні відношення – це взаємозв’язки внутрішньо пов’язаних 

значень однієї термінологічної одиниці, які, передаючи істотні ознаки двох або 

більше понять певної галузі пізнання (або кількох близьких), мають спільні 

спеціальні семи. Наприклад: machine cycle – ’1. Машинний цикл # цикл виконання 

кожним комп’ютером команди, складеної з набору елементарних операцій, 

2. Машинний такт # найменший час виконання процесором однієї елементарної 

операції’; account – ’1. Абонемент в онлайнових службах, 2. Обліковий запис, 

бюджет у локальних мережах і багатокористувацьких ОС’; frame – ’1. Кадр # 

окремий кадр зображення у відео, відеографіці або кінозапису, який рухається на 

екрані, 2. Кадр #  у телекомунікації – блок даних (пакет) фіксованого формату, 

що передає канал зв’язку, 3. Рамка, фрейм  # прямокутна область, позиційована 

на сторінці, 4. Фрейм # засіб мови HTML, який допускає розбити екран 

вебсторінки на частини з незалежною інформацією в кожній з них’. Наведемо 

приклад: As the account of packet switching suggests, European researches had been 

involved in the development of the internet from the very beginning [380, c. 7].  

В англійськомовних монографіях з інформаційних технологій знаходимо 

певну кількість термінів-полісемантів, які можна розподілити таким чином за: 

1) структурним складом:  

- терміни-слова (hop, processor, frame, account, script, pixelization); 

- терміни-словосполучення (machine code, hot spot, load balancing); 

2) кількістю значень:  
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- двозначні (stack, computron, passive component); 

- тризначні (index, program patch, kernel); 

- чотиризначні (frame, blivet, capacity).  

Розвиток наукової думки спричинює не лише появу нових термінів, але й 

сприяє виникненню різних відтінків у вже існуючих одиниць. Багатозначність 

мовних одиниць наукових монографій з інформаційних технологій дозволяє 

повідомляти і роз’яснювати не тільки відомі, але й нові, ще невідомі факти та 

відображає природній процес розвитку і вдосконалення мови для спеціальних 

цілей. 

Щодо омонімічних відношень, то тут, як і у багатьох інших аспектах 

семантичних явищ, спостерігаються деякі спірні аспекти. Зокрема, 

Т. В. Михайлова, досліджуючи семантичні відношення у науково-технічній 

термінології відмовляється від терміну “омонімічні відношення” і стверджує, що 

«відношення – це взаємозв’язок між предметами та явищами, і не можна 

встановлювати їх між значеннями омонімів, оскільки вони семантично нічим не 

пов’язані» [142, с. 6]. Вона визначає омонімію як синхронічне явище в 

термінології, яке ґрунтується на відсутності спільних сем у значеннях однакових 

за планом вираження термінів і загальновживаних слів, термінів однієї чи кількох 

споріднених або неспоріднених галузей пізнання та діяльності людини [142, с. 7]. 

Однак, інші мовознавці (Л. А. Новіков [153], М. А. Кронгауз [117]) відзначають 

наявність омонімічних зв’язків між мовними одиницями, адже «це семантичні 

відношення внутрішньо незв’язаних (немотивованих) значень, що виражаються 

формально подібними знаками (лексемами) і розрізняються в тексті завдяки 

різному контекстуальному оточенню» [117, с. 57]. 

Розглядаючи різноманітні варіанти термінологічної омонімії, виділяють три 

типи відношень між омонімами або три типи термінологічної омонімії: 

- міжтерміносистемна (міжнаукова) омонімія між одиницями різних 

терміносистем; 

- міжсистемна (макросистемна) омонімія між одиницями термінологічної і 

загальнолітературної систем; 
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- внутрішньосистемна (внутрішньонаукова) омонімія між одиницями однієї 

терміносистеми. 

Міжтерміносистемні омоніми – це терміни, які одночасно функціонють у 

двох чи більше різних (часто неспоріднених) терміносферах і є найменуваннями 

різних понять кожної із цих спеціальних галузей знання, а як наслідок мають чіткі 

наукові дефініції в межах тих термінологічних систем, до яких вони належать.  

Міжтерміносистемна омонімія дуже часто є наслідком повного 

розходження значень лексико-семантичних варіантів полісемантичного слова, 

тобто «полісемія настільки розходиться, що стає омонімією» [124, с. 132]. Такі 

терміни-омоніми в різних сферах наукового знання можуть одночасно бути 

найменуваннями двох або навіть кількох різних і абсолютно несхожих 

спеціальних понять. Це положення можна проілюструвати наступними 

прикладами: array – ‘1. Масив, матриця (інформ.), 2. Список присяжних (юрид.), 

3. Багатовібраторна складна антена (радіо), 4. Збройні загони (військ.)’; virus – 

‘1. Вірус – дуже маленькі живі організми, що викликають хвороби у рослин і 

тварин (медиц.), 2. Комп’ютерний вірус – тип програм, здатний до прихованого 

від користувача саморозмноження для поразки інших програм, комп’ютерів і 

мереж (інформ.)’. Наведемо приклад використання цих одиниць у 

англійськомовних монографіях: We can easily access an abundant array of 

information that helps us seek out ways to live in comfort [388, с. 20]. 

Серед термінології англійськомовних наукових монографій чи ненайбільшу 

кількість складають міжсистемні омоніми – однакові за планом вираження, але 

різні за значенням лексеми, одна з яких вживається як термін, а інша є одиницею 

загальновживаною лексики. Цей тип омонімії ґрунтується на тому, що 

загальновживане слово, потрапляючи в певну термінологічну систему, зберігає 

там тільки свою «звукову оболонку» і втрачає семантичну кореляцію із 

загальновживаним етимоном. Реалізацію міжсистемної омонімії можна 

проілюструвати наступними прикладами: assembler – ‘1. Програма-асемблер, 

компонувальна програма (інформ.); 2. Робітник-складальник, людина, яка складає 

пристрої чи їх частини (загальновжив.)’; bus – ‘1. Шина адреси (інформ.); 
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2. Автобус (загальновжив.)’; backbone – ‘1.  Магістраль мережі (інформ.); 2. 

Хребет (загальновжив.)’; interpreter – ‘1. Інтерпретатор, програма або 

середовище програмування, в якій можна странслювати початковий текст 

розробленої програми та її виконати без одержання відповідного машинного коду 

(інформ.); 2. Усний перекладач (загальновжив.)’; gate – ‘1. Вентиль, простий 

електронний перемикач, який дає на виході результат булевої операції над 

вхідними сигналами (інформ.); 2. Ворота (загальновжив.)’; bridge – ‘1. Міст 

# апаратно-програмний пристрій, що з’єднує дві або більше фізичні локальні 

мережі, які, можливо, мають різні топології, але один протокол (інформ.); 2. 

Міст # споруда для переїзду або переходу через річку, залізницю, автомагістраль 

та ін. (загальновжив.)’. 

Хоча більшість вітчизняних і зарубіжних вчених стверджують, що омонімія 

в термінології існує як міждисциплінарне чи міжсистемне явище, однак 

результати аналізу досліджуваних нами термінологічних одиниць у  галузі 

інформаційних технологій показують, що деякі з них є внутрішньогалузевими 

омонімами – термінами, тотожними за звучанням і написанням, але які 

відрізняються за термінологічним значенням у межах тієї ж підмови, наприклад, 

link – ’1. Посилання # активне з’єднання з іншою веб-сторінкою, файлом, 

інтернет-ресурсом; 2. Зв’язок, канал зв’язку # будь-який вид комунікаційного 

шляху між двома комп’ютерами (одержувачем і відправником даних)’; package – 

’1. Пакет, комплект # набір прикладних програм для конкретного виду робіт; 

2. Корпус # захисний контейнер або зовнішній корпус електронного компонента 

(наприклад, мікросхеми), а також набір перемикачів’. 

Таким чином, термінологічну лексику англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій характеризують лексико-семантичні процеси 

загальнолітературної мови. Між мовними одиницями монографій простежуються 

відношення синонімії, антонімії, гіпонімії, меронімії, полісемії та омонімії. 

Синонімія представлена повними (абсолютними) та частковими синонімами, 

кількість яких приблизно однакова у проаналізованих текстах. В антонімічній 

опозиції перебуває значна кількість термінів, що пояснюється умовами 



103 
 

формування наукових понять, які виникають парами. Гіпонімія та меронімія – 

парадигматичні відношення «рід – вид» та «частина – ціле» у мові монографій 

відображають ієрархічну структуру предметів та об’єктів, характерну для сфери 

інформаційних технологій. Полісемічні відношення представлені двозначними, 

тризначними та навіть інколи чотиризначними термінами, проте їх кількість у 

монографіях невелика. Омонімічні відношення включають міжтерміносистемну, 

міжсистемну та внутрішньосистемну омонімію, з яких найбільш багаточисельною 

в монографіях є міжсистемна, а найменш уживаною – внутрішньосистемна 

омонімія.  

2.3. Системна організація мовних одиниць на позначення референтів 

галузі інформаційних технологій 

2.3.1. Тематичні групи мовних одиниць галузі інформаційних 

технологій 

У зв’язку зі стрімким розвитком інформаційних технологій та новими 

науковими досягненнями і розробками у цій галузі її лексика, насамперед 

термінологія, стає необхідним компонентом наукового стилю сучасної 

англійської мови. Англійськомовні наукові монографії, присвячені дослідженню  

інформаційних технологій, характеризуються  великою кількістю спеціальних 

термінів, пов’язаних з описом різних аспектів цієї галузі, що дає нам можливість 

об’єднати їх у тематичні групи. 

При виділенні тематичних груп у складі терміносистеми інформаційних 

технологій будемо керуватися визначенням тематичної групи як: «ряду слів, котрі 

повністю або частково збігаються за своїм основним (стрижневим) семантичним 

змістом, тобто за приналежністю до одного і того ж семантичного поля» [9, 

c. 118]. 

Ураховуючи особливості технологічної схеми досліджуваної галузі, на 

основі аналізу вибірки термінів у кількості 1172 одиниці, складеної в результаті 

суцільного перегляду монографій, ми виокремили вісім тематичних груп: 
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1. Найчисельнішою за кількістю лексичних одиниць виявилась тематична 

група «Мережі» (234 одиниці – 20% від загальної вибірки). Це зумовлено тим, що 

у наш час існує велика кількість мереж передачі даних – сукупності кінцевих 

пристроїв (терміналів) зв’язку, об’єднаних каналами передачі даних і 

комутувальними пристроями (вузлами мережі), що забезпечують обмін 

повідомленнями між всіма кінцевими пристроями. До цієї групи належать, 

наприклад, такі іменники: bandwidth – «пропускна здатність», broadband – 

«широкосмугове передавання», packet-switching – «комутація пакетів, метод 

передавання даних», bridge – «міст, апаратно-програмний пристрій, що з’єднує 

дві або більше фізичні локальні мережі», gateway – «шлюз, мережний пристрій, 

що передає дані між двома різними комп’ютерними мережами», network layer – 

«мережний рівень», node – «вузол мережі», backbone – «магістраль мережі», 

switch – «комутатор, пристрій, використовуваний для встановлення з’єднань у 

комп’ютерних мережах», thinnet – «мережа з тонким коаксіальним кабелем» та ін. 

У межах цієї тематичної групи варто виділити підгрупу, до якої входять 

терміни, що позначають таку мережу, як Інтернет. Такий підхід зумовлений тим, 

що Інтернет, який ще називають «мережею мереж» є засобом глобального 

комп’ютерного зв’язку, що використовує стандартизовані протоколи й об’єднує 

більше 50 тис. мереж, тому в англійських монографіях зустрічаємо чимало 

термінів, які позначають саме цей різновид мереж, наприклад: World Wide Web – 

«Всесвітня павутина» # глобальна гіпертекстова система, що використовує 

Інтернет як транспортний засіб», Webcast – «веб-мовлення # широкомовне 

передавання відео- та аудіоматеріалів за допомогою Інтернету», website – «веб-

вузол, сайт», domain – «домен, зона # область в Інтернеті (пойменована група 

вузлів мережі)», Internet service provider – «постачальник послуг Інтернету, 

інтернет-провайдер», Internet protocol – «протокол Інтернету, протокол мережного 

рівня, відповідальний за передавання й маршрутизацію повідомлень між вузлами 

Інтернету», browser – «браузер, програма з графічним інтерфейсом, 

використовувана для навігації і перегляду різноманітних інтернет-ресурсів», 

internet working – «міжмережний обмін» та ін. 
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2. До другої групи належать лексеми, які позначають програмне 

забезпечення (217 термінологічних одиниць – 18% від загальної вибірки). 

Референти цих лексичних одиниць є найважливішою складовою будь-якої 

інформаційної системи, вони є набором програм, правил, а також відповідної 

документації системи, які призначені для обробки інформації. Лексику цієї 

тематичної групи ми поділили на підгрупи в залежності від таких типів 

програмного забезпечення, як:  

- системне програмне забезпечення, наприклад: defragger – «дефрагментатор 

диска», link editor – «редактор зв’язків, компонувальник», operating system – 

«операційна система», utility – «утиліта, сервісна прграма», driver – «драйвер», 

virus – «вірус, тип програм, здатний до прихованого від користувача 

саморозмноження для поразки інших програм, комп’ютерів чи мереж», antivirus – 

«антивірус», shell – «програмна оболонка», adware – «безоплаптний програмний 

продукт із розміщеною в ньому рекламою», sharewarе – «умовно-безоплатне 

програмне забезпечення»; 

- прикладне програмне забезпечення, наприклад: applet – «прикладна 

мініпрограма, утиліта», application – «застосування, прикладна прoграма», text 

editor – «текстовий редактор», computer games – «комп’ютерні ігри»; 

- інструментальне програмне забезпечення, наприклад: compiler – «компілятор, 

транслятор», debugger – «налагоджувач», interpreter – «інтерпретатор», 

assembler – «асемблер».  

3. До наступної групи належить «Програмування» (202 термінологічні 

одиниці – 17% від загальної вибірки), тобто процес проектування, написання, 

налагодження, тестування, документування і супроводу вищезазначеного 

програмного забезпечення, наприклад: algorithm – «алгоритм», primitive – 

«примітив, базовий елемент, використовуваний для побудови програми», 

recursion – «рекурсія, здатність підпрограми викликати під час виконання саму 

себе», routine – «підпрограма, одне з базових понять, що означає функціональний 

блок коду, до якого можна багаторазово звертатися з різних місць програми», 

semantics – «семантика, задає зміст слів і символів мови програмування», 
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semaphor – «семафор, в багатоплановому і/чи багатопроцесорному середовищі 

один із класичних способів синхронізації завдань і керування доступом до 

неподілюваного ресурсу, тобто ресурсу, яким одночасно може користуватися 

тільки одне завдання», serialization – «послідовне упорядкування», vector – 

«вектор, одновимірний масив даних, складений з однотипних елементів», array – 

«масив, змінна, складена з кінцевого набору однотипних послідовно 

проіндексованих елементів даних, які мають спільне ім’я», assembler – 

«асемблер – машинно-орієнтована мова програмування», assignment – 

«присвоювання, у програмуванні – операція зміни значення об’єкта», 

encapsulation – «інкапсуляція, в об’єктно-орієнтованому програмуванні – 

приховування внутрішньої структури даних і реалізації методів об’єкта від 

програми таким чином, щоб інші об’єкти не потребували знань про його 

внутрішню структуру», inheritance – «спадкування # механізм, який дає змогу 

оголосити новий клас на основі вже наявного класу», polymorphism – 

«поліморфізм, поняття об’єктно-орієнтованого програмування, яке показує 

здатність об’єкта вибирати правильний метод залежно від типу даних, отриманих 

у повідомленні» та ін. 

4. Ця група складається з назв різних апаратних засобів (103 термінологічні 

одиниці – 9% від загальної вибірки), наприклад: root servers – «кореневі сервери», 

processor – «процесор, апаратний пристрій для виконання програм», peripheral – 

«периферійний пристрій», keyboard – «клавіатура», microcontroller – 

«мікроконтролер», plotter – «плотер, периферійний пристрій для виводу на папір 

графіків», register – «регістр, пристрій надшвидкодіючої пам’яті в процесорі», 

renderer – «рендерінг, апаратний пристрій, який виконує рендерінг зображення», 

buffer – «буфер», tower – «вертикальний блок», trackball – «трекбол-миша». 

5. Окремо в тематичну групу можна виділити терміни на позначення 

інформаційної безпеки та захисту інформації (147 термінологічних одиниць – 12% 

від загальної вибірки), наприклад: encryption – «шифрування», authentication – 

«аутентифікація», cryptography – «криптологія, наука про створення й аналіз 

систем безпечного зберігання і передавання інформації», firewall – «брандмауер, 
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захисна система», surge protector – «обмежник кидків (електроживлення)», 

backup – «резервна копія». 

6. Лексика цієї тематичної групи належить до сфери телекомунікації та 

мобільного зв’язку (185 термінологічних одиниць – 16% від загальної вибірки), 

наприклад: roaming – «роумінг», satellite – «супутник», switch – 

«комутатор # будь-який вид телефонної системи комутації», scanning – 

«процедура перевірки мережного трафіку, яку періодично виконують для завдань 

керування мережею», telephony – «телефонія», broadcast – «теле- або 

радіомовлення», encapsulation – «включення повідомлення чи пакета, оформлених 

для передавання за одним протоколом, до структури, що забезпечує їхнє 

передавання між мережами, які використовують інші протоколи передавання», 

broadband communications – «широкосмуговий зв’язок», satellite communication – 

«супутниковий зв’язок», modem – «модем, пристрій, який перетворює цифрові 

сигнали на аналогові аудіо сигнали і передає (приймає) телефонними лініями 

зв’язку іншим комп’ютерам». 

7. Небагаточисельну групу складають слова, що позначають види 

комп’ютерів (28 термінологічних одиниць – 2% від загальної вибірки), наприклад: 

supercomputer – «суперкомп’ютер», smartphone – «смартфон», personal computer – 

«персональний комп’ютер», portable computer – «портативний комп’ютер», 

microcomputer – «мікрокомп’ютер», neurocomputer – «нейрокомп’ютер», quantum 

computer – «квантовий комп’ютер», vector computer – «векторний комп’ютер». 

8. Найменшою за чисельністю є тематична група послуг, які надаються за 

участі інформаційних технологій (56 термінологічних одиниць – 5% від загальної 

вибірки), наприклад: social networking services – «сервіси соціальних мереж», 

webconferencing – «веб-конференція», search engine – «пошукова служба», voice 

mail – «мовна (голосова) пошта», blog – «блог, веб-журнал», email – «електронна 

пошта». 
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Рис. 1. Класифікація лексики інформаційних технологій за тематичною належністю 

  

Отже, представлені групи утворюють організовану систему. Така 

стратифікація не є абсолютною, адже терміни в своїх значеннях (повністю або 

частково) здатні до взаємопереходу, взаємоперетинання, можуть утворювати 

синонімічні паралелі, бути компонентами складених термінів. Наприклад, деякі 

терміни можуть належати водночас до декількох тематичних груп та мати різне 

значення у кожній з них, наприклад, switch може бути віднесений до тематичної 

групи «Мережі» та позначати «комутатор, перемикач – пристрій, 

використовуваний для встановлення з’єднань у комп’ютерних мережах», проте в 

тематичній групі «Телекомунікації» у телефонії комутатор – це будь-який вид 

телефонної системи комутації; encapsulation – це інкапсуляція, у програмуванні – 

приховування внутрішньої структури даних і реалізації методів об’єкта від 

програми таким чином, щоб інші об’єкти не потребували знань про його 

внутрішню структуру, а у телекомунікації – це включення повідомлення чи 

пакета, оформлених для передавання за одним протоколом, до структури, що 

забезпечує їхнє передавання між мережами, які використовують інші протоколи 

передавання. 

 Таким чином, у результаті аналізу виділених тематичних груп термінів 

англійськомовних монографій з інформаційних технологій з’ясовано, що 

тематичні групи відрізняються одна від одної денотативною співвіднесеністю і 

дозволяють виявити різноструктурність термінів, їх кількісну та якісну 
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різнорідність. Найчисельнішими за кількістю термінів з інформаційних 

технологій  в англійськомовних монографіях є наступні групи: «Мережі», 

«Програмне забезпечення», «Програмування» та «Апаратне забезпечення». Перші 

дві групи виявилися достатньо великими, що зумовило виділення в їхніх межах 

тематичних підгруп. Така класифікація свідчить про системну організацію 

термінології в англійськомовних наукових монографіях. 

Деякі термінологічні одиниці, що розглядалися, є багатозначними. 

Полісемія термінологічної лексики досліджуваної підмови є природним і 

закономірним мовним явищем, обумовленим безперервним формуванням і 

розвитком логіко-семантичних зв’язків внаслідок виникнення нових понять, 

спричиненого розвитком інформаційно-технічної галузі. 

Варто зазначити, що названими тематичними групами не вичерпується 

термінологія англійськомовних наукових монографій з інформаційних технологій, 

але вони є основними, адже охоплюють найуживаніші терміни. 

2.3.2. Словотвірні параметри текстотворчих одиниць монографій 

інформаційно-технічної галузі  

У процесі становлення і розвитку термінології будь-якої науки у зв’язку з 

виникненням відповідної галузі знань, структура терміну задається його змістом. 

Чим швидше розвивається наука і техніка, тим складнішими стають мовні засоби, 

що позначають нові предмети, явища і поняття [203]. Як відомо, сфера 

інформаційних технологій є однією з тих галузей науки, що стрімко 

розвиваються, саме тому проблеми творення її термінів завжди становлять інтерес 

для мовознавців. 

З’ясування етимологічних характеристик мовних одиниць 

англійськомовних монографій з інформаційних технологій вбачаємо, перш за все, 

в окресленні системи способів і засобів їх утворення, тобто у висвітленні 

особливостей їхнього словотворення, що уможливить встановлення 

найпродуктивніших засобів і моделей формування досліджуваних термінів.  



110 
 

В англійській мові існує чимало способів творення слів: афіксація 

(префіксація і суфіксація), конверсія, словоскладання, скорочення (усічення, 

ініціальне скорочення, телескопія), зворотнє словоскладання, постпозитивація, 

звуконаслідування, повтор, лексико-семантичне словотворення, чергування 

звуків, перенесення наголосу в слові. Проте не всі способи і не завжди 

використовуються однаково активно [29, с. 15]. Аналіз термінів з інформаційних 

технологій, що функціонують у текстах англійськомовних монографій, показує, 

що їх формування визначають такі традиційні словотворчі способи англійської 

мови, як афіксація, словоскладання та скорочення.  

На сьогодні існують різноманітні класифікації термінології відповідно до 

способу творення термінів. Але, незважаючи на відмінності найменувань, усі 

вчені схильні виділяти дві головні групи: 1) терміни, що складаються з одного 

слова; 2) терміни, що складаються з двох чи більше слів. Отже, ми також 

поділяємо спеціальні лексичні одиниці на терміни-слова, або однослівні терміни, і 

терміни-словосполучення, які також мають назву термінологічних 

словосполучень. 

Терміни-слова є ядром терміносистеми будь-якої наукової сфери і галузі  

інформаційних технологій зокрема. Так, зі всього корпусу вибірки, складеної 

шляхом суцільного перегляду англійських монографій з інформаційних 

технологій, що містить 1172 термінологічних одиниць, нами виявлено 568 

лексичних термінів, що складає 48% від загальної кількості спеціальних одиниць. 

Терміни-слова неоднорідні за своїм складом, оскільки вони поділяються на 

декілька різновидів: кореневі, афіксальні, складні, телескопійні, скорочені. 

Під кореневими (або непохідними) розуміються терміни, основа яких 

співпадає з коренем. Серед лексичних одиниць, що зустрічаються в монографіях з 

інформаційних технологій, знайдено 142 кореневих (або непохідних) терміни, що 

складає 12% від загальної вибірки. Прикладами таких термінів можуть слугувати 

такі лексичні одиниці: node – «вузол»; data – «дані»; edge – «дуга, ребро»; switch – 

«комутатор, перемикач»; host – «хост»; digit – «цифра»; circuit – «[фізичний] 

канал, лінія зв’язку»; hop – «мережний сегмент»; hub – «[мережний] 
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концентратор»; drone – «безпілотний літаючий пристрій»; packet – «пакет, блок 

користувацьких даних». 

Наведемо приклади функціонування кореневих термінів-слів у контекстах 

їх реального використання: 

1. A key goal was to facilitate access from a distance and transmit data 

accurately and efficiently between remote workstations [380, c. 4]. 

2. In contrast to circuit switching, which required a direct and stable connection 

between hosts, packet switching split up all data into packets, which were then 

transmitted independently over the network and reassembled at their destination [380, 

c. 4]. 

3. Private peering takes place either at IXPs if the two ISPs are already present 

there, but without using IXPs’ routers, or directly at ISPs’ points of presence (POPs), 

which are the nodes where the end-users are connected with the ISPs…[387, с. 11]. 

Афіксація є одним з найпродуктивніших способів творення англійських 

термінів, що зустрічаються в монографіях з інформаційних технологій. Під 

продуктивними розуміються ті афікси, які є найчастотнішими у досліджуваній 

вибірці. При афіксальному словотворенні похідне слово утворюється 

приєднанням словотворчих афіксів (префіксів, суфіксів та ін.) до твірної основи.  

У досліджуваній вибірці афіксальні терміни представлені значно ширше ніж 

кореневі. Їх загальна кількість складає 297 термінологічні одиниці (25% від 

загальної вибірки). Як зазначає В. М. Лейчик, серед похідних термінів, тобто 

отриманих способами словотворення, значна більшість спеціальних лексичних 

одиниць виникає у результаті деривації. Варто зазначити, що афіксація відіграє 

значну роль у створенні прозорої структури внутрішньої форми терміну. Як 

суфікси, так і префікси є засобами системного терміноутворення [39]. 

Серед афіксальних термінів, як показало дослідження, найбільшу кількість 

складають лексичні одиниці, утворені суфіксальним способом – 204 терміни (17% 

від загальної вибірки). Варто зазначити, що в спеціальній лексиці, якою є лексика 

інформаційних технологій, суфіксальні форми не мають того ж значення, що й 
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безсуфіксні форми, адже суфікси використовуються для позначення нових 

понять, а не варіантів одного й того ж слова. 

Аналіз суфіксальних термінів показав, що найпродуктивнішими є три групи 

суфіксів, які утворюють переважну більшість термінів сфери інформаційних 

технологій. Вони складають майже однакову кількість у відсотковому 

відношенні. До них належать такі суфікси:  

-ion / -tion / -sion (словотворчі елементи латинського походження, що 

позначають дію, стан чи результат) – 64 термінологічні одиниці (6% від загальної 

вибірки), наприклад: interception – «прослуховування лінії зв’язку»; transaction – 

«логічна одиниця роботи, складена із запиту і одержання результатів його 

обробки»; transmission – «пересилання, обмін даними»; configuration – 

«конфігурування»; datafication – «датафікація»; computation – «обчислення»; 

automation – «автоматика, автоматизація»; digitization – «дискретизація, 

оцифровування»; compression – «ущільнення»;  

-er / -or (суфікси, які служать для утворення іменників від дієслів. Іменники 

з таким суфіксом позначають або пристрій, що виконує дію, виражену дієсловом, 

від якого воно утворено, або особу, що виконує цю дію) – 56 термінологічних 

одиниць (4% від загальної вибірки), наприклад: driver – «драйвер»;  scrambler – 

«скремблер, шифратор»; speaker – «динамік ПК»; printer – «принтер»; scanner – 

«сканер»; analyzer – «аналізатор»; sensor – «датчик»; processor – «процесор»; 

computer – «комп’ютер»; router – «маршрутизатор»; adapter – «адаптер»; 

compiler –  «компілятор, транслятор»;  browser – «браузер»; amplifier – 

«підсилювач»;  

-ing (суфікс, що утворює іменники від дієслів) – 51 термінологічна одиниця 

(4% від загальної вибірки), наприклад: routing – «маршрутизація»; switching – 

«комутація»; partitioning – «виділення розділів»; scanning – «сканування»; 

printing – «друкування»; networking – «створення, побудова мережі»; computing – 

«обчислення даних із застосуванням комп’ютера»; processing – «обробка даних»; 

broadcаsting – «широкомовлення»; peering – «пірінг, договір між провайдерами 

про взаємний обмін трафіком і надання клієнтам ресурсів своїх мереж».   
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До інших суфіксів, які зустрічаються серед вибраних нами термінів, проте 

складають значно меншу кількість, належать:  

-y / -ity – 18 термінологічних одиниць (2 % від загальної вибірки), 

наприклад: latency – «час, потрібний пакету для переміщення від джерела до 

приймача»; hierarchy – «ієрархічна структура»; topology – «топологія»; directory – 

«директива, команда, що задає програмі виконання певних дій, наприклад, зміну 

конфігурації системи»; configurability – «конфігурованість»; connectivity – 

«підключеність, з’єднувальність»; security – «захист, безпека»; integrity – 

«цілісність»;  

 -ure – 9 термінологічних одиниць (0.7% від загальної вибірки), наприклад: 

procedure – «процедура»; architecture – «архітектура»;  

-age – 6 термінологічних одиниць (0.5% від загальної вибірки), наприклад: 

message – «повідомлення»; storage – «[зовнішня] пам’ять»; package – «набір 

прикладних програм для конкретного виду робіт».  

Наведемо приклади таких термінів-слів в контекстах їх реального 

використання: 

1. More recently, scores of fertile new ideas have moved swiftly from futuristic 

dream to solid reality: think, for example, of Google Earth, free video calls, 

autonomous vehicles, wireless 3D scanning of objects, 3D printing of customized 

human body parts, immersive virtual worlds and augmented reality [379, c. 15].  

2. We use the term ‘digitization’ more broadly, to mean the full range of 

software- driven processes – all the way from datafication and computation to 

prediction, display, communication and action – that allow increasingly smart 

machines to intervene in the world [379, c. 19]. 

3. In a world of increasingly capable computers, robots and 3D printers, the 

range of human capabilities complementary to those of intelligent machines will 

continue to decrease, as the march of automation moves up into higher cognitive 

domains [379, c. 17]. 
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4. These facilities are characterized by great Internet connectivity with access to 

backbone networks and this is why low-ranking ISPs are located there or rent racks to 

place their routers in order to connect with higher-tier ISPs [379, c. 16].  

Префіксація як спосіб словотворення полягає у «приєднанні префіксів до 

коренів і основ», де префікс – це «виділена у складі словоформи докоренева 

афіксальна морфема, що має … переважно словотворчий характер» [29, с. 68]. 

Префіксальний спосіб термінотворення є менш частотним у порівнянні з 

суфіксальним. Цим способом утворено 93 терміни, що складає 8% від загальної 

вибірки.  

У складі префіксальних термінів, дібраних з монографій з інформаційних 

технологій, найуживанішими та найпродуктивнішими виступають наступні 

префікси: 

tele- (від грецького «далеко», має значення «здійснюваний на відстані») – 13 

одиниць (1% від загальної вибірки), наприклад: teleconferencing – «телеконференц 

зв’язок»; telemetry – «телеметрія, дистанційні виміри»; telecommunications – 

«телекомунікація»; telecommuting – «телеком’ютинг»; telephony – «телефонія»; 

telematics – «телематика»; teleworker – «працівник віддаленого офісу»; 

teleoperation – «дистанційне керування»; telemarketer – «телемаркетер»; 

telecommuter – «надомний працівник». 

info-  – 10 термінологічних одиниць (0.8% від загальної вибірки), наприклад: 

infomedia – «інформаційне середовище»; infobase – «інформаційна база»; 

de- – 8 термінологічних одиниць (0.6% від загальної вибірки), наприклад: 

debugger – «налагоджувач, програма, яку розробники застосовують для пошуку і 

виправлення помилок у програмах»; decoder – «декодер»; decompiler – 

«декомпілятор»;  

cyber- – 16 термінологічних одиниць (2% від загальної вибірки), наприклад: 

cyberlaw – «кіберзакон»; cybernetics – «кібернетика»; cyberspace – «кіберпростір»; 

cybersecurity – «кібербезпека»; cybercrime – «кіберзлочин»; cyberculture – 

«кіберкультура»; cyber-harassment – «кіберобраза»; cyber-bullying – 
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«кіберзалякування»; cyberwar – «кібервійнa»; cyberattack – «кібератака»; 

cybermall – «електронний магазин»; cybercash – «електронна готівка»; 

micro- – 10 термінологічних одиниць (0.8% від загальної вибірки), 

наприклад: microchip – «мікросхема»; microinstruction – «мікрокоманда»; 

microcomputer – «мікрокомп’ютер»; microprocessor – «мікропроцесор»; 

micrometer – «мікрон»; microprogram – «мікропрограма»; microinch – 

«мікродюйм»; microengine – «мікродвигун»;  microcontroller – «мікроконтролер»;  

meta- – 7 термінологічних одиниць (0.5% від загальної вибірки), наприклад: 

metadata – «метадані»; metafile – «метафайл»; 

un- – 8 термінологічних одиниць (0.6% від загальної вибірки), наприклад: 

Undo – «операція скасування команди, повернення»; undent – «відступ вліво в 

тексті»;  

up- – 6 термінологічних одиниць (0.4% від загальної вибірки), наприклад: 

upgrade – «модернізація»; upload – «пересилання файлу з робочої станції в хост-

комп’ютер»;  

post- – 4 термінологічні одиниці (0.3% від загальної вибірки), наприклад: 

postmaster – «адміністратор вузла електронної пошти або конкретної підсистеми 

Інтернету»; postprocessor – «постпроцесор, мікропроцесор, що оброблює дані 

після іншого пристрою»; 

multi- – 11 термінологічних одиниць (1% від загальної вибірки), наприклад: 

multiprocessing – «багатопроцесорне оброблення»; multiprogramming – 

«мультипрограмування, багатозадачний режим». 

Наведемо приклади таких термінів-слів в контекстах їх реального 

використання: 

1. At the center of each of these new affordances and alluring possibilities sits a 

small but vibrant set of digital technologies: microprocessors, sensors, Internet 

networking, data storage and algorithms [388, c. 9]. 

2. The emerging smart revolution is advancing the process of technology 

convergence between media, telecommunications and information technology, which 

were once distinct universes [388, c. 12]. 
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3. The regulation of network infrastructure is a highly specialized and 

government-specific aspect of the Internet [371, c. 5]. 

4. Cyberlaw is merely the collation of a loosely related set of cases and principles 

from various fields of law that happen to involve the Internet [371, c. 14].  

Наступним важливим та дієвим способом утворення мовних одиниць 

монографій з інформаційних технологій є словоскладання, яке «дозволяє 

сконцентрувати зміст фрази в одному слові, зекономивши таким чином мовні 

ресурси» [141, с. 7]. Під словоскладанням, зазвичай, розуміють поєднання двох 

(або більше) слів, словоформ в одному складному слові [80, с. 106]. «При 

утворенні складного слова лексичні значення двох компонентів зливаються і 

утворюють нову семантичну одиницю з новим значенням, яке домінує над 

індивідуальними значеннями основ і характеризується додатковим семантичним 

компонентом, якого немає ні в одній із основ» [29, с. 138].  

В англійськомовних монографіях з інформаційних технологій виявлено 

чималу кількість складних термінів (або композитів) – 129 слів, що складає 11 % 

від загальної вибірки. Наявність такої кількості лексичних одиниць, утворених 

словоскладанням, пояснюється, насамперед, аналітичною побудовою змісту 

монографій, де складні слова передають зв’язки між предметами, явищами, 

процесами, властивостями та ознаками.  

За основу класифікації складних термінів ми візьмемо принципи, 

запропоновані І. В. Арнольд та схарактеризуємо кожен тип складних лексичних 

одиниць: 

1) cкладні слова, що походять від простих основ – 59 термінологічних 

одиниць (5% від загальної вибірки), наприклад: handset – «переносний 

телефонний апарат»; backbone – «шлюз»; smartphone – «смартфон»; imagesetter – 

«пристрій фотовиводу»; broadcast – «теле- або радіомовлення»; broadband – 

«широкосмуговий зв’язок»; database – «база даних»; payload – «корисне 

навантаження»; gateway – «шлюз»; bandwidth – «пропускна здатність»; pipeline – 

«конвеєр»; shortcut – «клавішна комбінація швидкого виклику»; cryptovirus – 

«криптовірус»; meta-tags –«метатеги», website –«вебсайт». 
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2) складні слова, в яких хоча б один компонент є афіксальним дериватом – 

37 термінологічних одиниць (3% від загальної вибірки), наприклад: photoresistor – 

«фотоопір, фоторезистор»; speakerphone – «пристрій (гарнітура) або вбудований 

модуль для розмови по телефону вільними руками»; placeholder – «покажчик 

місця заповнення»;  

3) складні слова, в яких один з компонентів є скороченням – 19 

термінологічних одиниць (2% від загальної вибірки), наприклад: midtower – «міді-

башта, тип корпусу ПК, висотою близько 17 дюймів»; expireware – «програмне 

забезпечення обмеженого користування»;  

4) складні слова, в яких один з компонентів є складним словом – 14 

лексичних одиниць (1% від загальної вибірки), наприклад: pipeline-error – «збій 

синхронізації конвеєра». 

Проведений аналіз показує, що більшість складних термінів є спеціальними 

лексичними одиницями, що складаються з кількох кореневих морфем. 

Наведемо приклади таких термінів-композитів в контекстах їх реального 

функціонування: 

1. The Internet’s performance between any two places is not dependant on the 

physical distance between them but mostly on the installed capacity of the backbone 

connections – known as bandwidth – between them [387, с. 5]. 

2. In particular, smartphone technology is rapidly advancing and we are seeking 

new breakthroughs every day [388, с. 1]. 

3. Public service broadcasters are trying to counter the increasingly prominent 

position of IT-based companies in the broadcast area, for instance, with HBBTV 

(Hybrid Broadband Broadcast TV) initiatives; but they are on the defensive [388, с. 6]. 

4. Meta-tags can be used on a website to guide search engines to relevant content 

[371, с. 9]. 

Крім афіксації та словоскладання для мовних одиниць англійськомовних 

монографій з інформаційних технологій характерним є також такий спосіб 

словотворення як скорочення (364 одиниці, 31% від загальної вибірки), за 

допомогою якого відбувається творення як термінів-слів, так і термінів-
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словосполучень. Скорочення – це процес зменшення числа фонем і/чи морфем у 

складі існуючих у мові слів або словосполучень без зміни їх лексико-

граматичного значення/категорії, у результаті якого з’являється нова номінативна 

одиниця або варіант вихідної одиниці. Скорочені лексичні одиниці – 

словоскорочення – бувають трьох структурних типів: 1) усічені слова / усічення 

(clippings), наприклад: phone – telephone – «телефон»; 2) літерні/ініціальні 

абревіатури (alphabatic/initial abbreviations), наприклад: SMS – short message 

service – «служба коротких текстових повідомлень»; 3) телескопійні 

слова/телескопізми (blends, blendings, fusions or portmanteau words), наприклад: 

webzine – Web + magazine – «електронний [онлайновий] журнал». Існує думка, що 

диференційні особливості телескопійних слів дозволяють виділити телескопію в 

окремий спосіб словотворення. 

До факторів, що сприяють появі скорочених лексичних одиниць, зазвичай, 

відносять: науково-технічний і соціальний прогрес, зростання потоку інформації і 

необхідність передати її з найменшими затратами часу і місця (екстралінгвістичні 

фактори); тенденцію до мовної економії, прагнення англійської мови до 

моносилабізму (лінгвістичні фактори) [29, с. 159]. 

В англійськомовних монографіях з інформаційних технологій була виявлена 

невелика кількість усічених слів (29 термінологічних одиниць, 2% від загальної 

вибірки), оскільки скорочені лексеми переважно створюються в усній формі 

мовлення і частіш за все – в розмовному варіанті мовлення тієї си іншої 

професіональної чи соціальної групи, звідки вони проникають в літературну мову, 

зберігаючи особливе емоційно-експресивне забарвлення» [29, с. 166]. Прикладами 

скорочених слів є такі лексичні одииці: soft – software – «програмне 

забезпечення», sign – signature – «сигнатура, специфічний вміст пам’яті, що 

характеризує об’єкт», labs – laboratories – «лабораторії», an app – application – 

«прикладна програма», net – nerwork, Internet – «мережа, Інтернет», photo – 

photograph – «фотографія», Wi-Fi – Wireless Fidelity – «стандарт Wi-Fi на 

безпроводовий зв’язок», bot – robot – «робот», log – logarithm – «логарифм». 
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Наведемо приклади застосування скорочених слів у контекстах їх 

функціонування: 

1. The vast majority of these videos come from research labs, either in academia 

or industry, and generally showcase some interesting new technical advance [381, с. 9]. 

2. So, while newly emerging media services such as IPTV and OTT video services 

have begun to be popularised among users, by providing consumers with more choices, 

flexibility and convenience, traditional media have also found ways to match the new 

media platforms, adopting innovative business models characterised by time-shifting, 

on-demand and app delivery with different pricing options [388, с. 8].   

Абревіатури – це слова, утворені з перших літер слів. Вони, на відміну від 

усічених слів, не мають експресивно-емоційного забарвлення і семантично не 

відрізняються від вихідних словосполучень. Варто відзначити, що у текстах 

монографій функціонує велика кількість абревіатур у вибірці (272 термінологічні 

одиниці, 23 % від загальної вибірки). Тенденцію до утворення абревіатур в 

науково-технічній терміносистемі розглядають як природну реакцію носіїв мови 

на значне збільшення кількості багатокомпонентних термінологічних 

словосполучень, які викликають ускладнення в процесі професійно орієнтованої 

комунікації [26, с. 12].   

У мові інформаційних технологій абревіатури з’являються, передусім, 

внаслідок скорочення багатокомпонентних термінів, наприклад: ISP – Internet 

Service Provider – «постачальник послуг Інтернету», DTP – desktop publishing – 

«настільна видавнича система», LAN – local area network – «локальна 

обчислювальна мережа», ICT – Information and Communication Technology – 

«інформаційні й комунікаційні технології», URL – Uniform Resource Locator – 

«уніфікований покажчик інформаційного ресурсу», NVM – nonvolatile memory – 

«енергонезалежна пам’ять», HDD – hard disk drive – «накопичувач на жорсткому 

магнітному диску», WTA – wireless telephony applications – «застосування для 

безпроводної телефонії», IXPs – Internet exchange points – «точки обміну 

Інтернету», TMT – technology, media and telecommunications – «технологія, медіа і 
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телекомунікації», HTTP – Hypertext Transfer [Transport] Protocol – «протокол 

прикладного рівня, що використовується для передавання гіпертексту». 

Наведемо приклади використання деяких з цих абревіатур в 

англійськомовних монографіях: 

1. In terms of geography, ICTs and the Internet are not a homogeneous system 

equally spread around places [387, c. 4]. 

2. From the topological point of view, IXPs can be approached as nodes of the 

Internet, since they represent locations where network edges terminate [387, c. 11]. 

3. Communications is a difficult term to pin down since it stretches from, say, the 

writing of a piece of software to the installation of a fibre-optic network, so it is 

customary to narrow the field somewhat for analytical purposes by restricting it to so-

called technology, media and telecommunications (TMT) although it is still by no 

means easy to deal with the problem  that arises when, say, a large company produces 

equipment for a variety of different industrial sectors including one or more defined as 

TMT [352, c. 2]. 

В англійськомовних монографіях з інформаційних технологій зустрічаємо і 

такі лексичні одиниці, у складі яких перший компонент представлений першою 

літерою, а другий – повним словом, наприклад: A-life – artificial life – «штучне 

життя, наукова дисципліна, що створює й вивчає комп’ютерні моделі живих 

організмів або синтетичних систем, які за своєю поведінкою схожі у певних 

аспектах на природні живі біологічні системи», Tbyte – terabyte – «терабайт», M-

media – multimedia – «мультимедіа», I-net – Internet – «Інтернет», а також терміни, 

в яких два чи три компоненти твірного словосполучення представлені 

абревіатурами: IDS sensor – Intrusion Detection System sensor – «датчик системи 

виявлення атак», TFT display – Thin-Film-Transistor display – «дисплей з активною 

матрицею [керівних елементів на тонкоплівкових транзисторах]», MAC address – 

media access control address – «МАС-адреса, апаратна адреса пристрою, 

приєднаного до мережного середовища», PC hacker – personal computer hacker – 

«хакер персонального комп’ютера», IP numbering – Internet Protocol numbering – 

«Інтернет-протокол адреса». 
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Наведемо приклади застосування деяких абревіатур в контекстах їх 

реального застосування:  

1. Many of the early BBSes like The Well had a dedicated followership of ‘people 

who had tried life in rural communes, PC hackers, and a large contingent of the 

Deadheads, the followers of the Grateful Dead rock band’ [380, с. 11]. 

2. Thus, for example, with regard to IP numbering, any new IANA’s ability to act 

meaningfully depends in large part on being recognized by the five Regional Internet 

Registries (RIRs) [380, с. 36].   

Високопродуктивними скороченнями в монографіях виступають літерно-

цифрові абревіатури, такі як, наприклад 3D – three-dimensional – 

«трьохвимірний», MP3 – MPEG-1 AudioLayer 3 – «технологія ущільнення звуку 

MP3», CORAL-66 – Class Oriented Ring Associated Language 66 – «мова 

програмування Корал-66», A2B –  administration to business – «взаємодія влади з 

бізнесом, загальне позначення методів електронної взаємодії органів влади з 

компаніями», 4G – fourth generation – «четверте покоління рухомого (мобільного) 

радіозв’язку». 

Наведемо приклади деяких з цих абревіатур в контексті: 

1. Without Israeli and US encryption and compression techniques, originally 

developed for military purposes, there would be no film or video streams or MP3/iPod 

downloads [377, с. 2]. 

2. A growing array of sensors and algorithms are routinely and reliably 

capturing and dematerializing the computable essence of an ever-larger assortment of 

physical stocks and flows, whether texts, songs, 3D configurations, heartbeats, private 

transit flows or the migratory patterns of animals in the wild [379, с. 3]. 

3. Technological progress – in this case the move towards so-called 4G – 

provides part of the driving force underpinning restructuring, but there are reasons to 

believe that a further significant factor is the realisation among the larger service 

providers that their portfolios of holdings are in dire need of a dose of rationalism [351, 

с. 22]. 
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Під телескопією розуміємо процес, коли нове слово народжується зі злиття 

повної основи одного слова зі скороченою основою іншого або зі злиття 

скорочених основ двох слів. Значення телескопізму здебільшого має сумарне 

значення обох своїх складників. Іноді це сумарне значення складається із суми 

повного лексичного значення першого чи другого складника і граматичного 

значення іншого [150, с. 154]. Особливістю будови телескопійного слова … є те, 

що принаймні один із його компонентів представлено не цілою, а скороченою 

формою, її фрагментом. Більшість телескопізмів, на відміну від абревіатур, не 

мають відповідників у вільних словосполученнях, а народжуються внаслідок 

утворення асоціативних зв’язків, між двома синтаксично відокремленими словами 

[29, с. 175]. Важливо, що в телескопізмі має бути ініціальна частина одного та 

кінцева частина іншого слова (одне з них при цьому може бути представлене 

повністю) [150, с. 155].  

В англійськомовних монографіях з інформаційних технологій зустрічаємо 

чимало телескопізмів (63 термінологічні одиниці, 6 % від загальної вибірки), 

наприклад: opcode (operation + code) – «код операції», malware (malicious + 

software) – «зловмисні програми», moniputer (monitor + computer) – «моніп’ютер», 

quadcopter (quadruple + helicopter) – «квадрокоптер», Notwork (not + network) – 

«мережа, що не працює», moblog (mobile + weblog) – «мобільний блог», hi-res 

(high-resolution) – «висока роздільна здатність», ciphony (ciphered telephony) – 

«шифрований телефонний зв’язок» та ін.  

Наведемо приклади інших телескопізмів в контекстах їх реального 

використання: 

telcos (telephone + companies – «телефонні компанії»): What is interesting is 

that telcos also prefer fiber because it is much lighter and has lower installation cost 

than copper wires [387, с. 14]; 

nanobot (nano + robot – «наноробот»): Robots could be any size, ranging from 

nanobots to behemoths, but with the exception of the special issues potentially raised by 

nanomachines, size is not what usually makes a robot interesting and potentially 

problematic [381, с. 11];  
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cyborg (cybernetic + organism – «кіборг»): Conversely, so-called cyborgs, that 

is, persons who have had their bodies enhanced by the use or implantation of some 

technology, are not in themselves “robots” because they are still people, for the same 

kinds of reasons that driving a conventional motor vehicle fails to make the driver a 

robot [381, с. 10]; 

blogs (web + logs – «веб-журнал, блог»): The authors argue that social media 

such as blogs (short form of ‘web logs’) and SNSs (social network services/social 

network sites) ease the flow of information between final consumers and firms’ related 

functions/units [382, с. 64]; 

Usenet (User + network – «система телеконференцій Інтернету»): In contrast 

to the home-grown cultures of BBSes and Usenet, a number of large-scale networks 

were run as commercial online services [380, с. 11]. 

 

Рис. 2. Скорочені терміни-слова і терміни-словосполучення 

Отже, аналіз термінологічної вибірки показав, що однослівні терміни в 

англійськомовних монографіях з інформаційних технологій утворені наступними 

словотвірними способами: афіксальним, словоскладанням та скороченням. 

Відповідно до цього виокремлюються кореневі, афіксальні, складні слова, 

усічення, абревіатури, телескопізми. Скорочення можуть зустрічатися як серед 

лексичних, так і у складі фразових термінів. Основне місце тут належать 

абревіатурам, які є характерними для мови галузі інформаційних технологій, та 

часто зустрічаються в англійськомовних монографіях.  

  

Абревіатури -

272 одиниці 

(23%)

Телескопізми-

63 одиниці 

(6%)

Усічення -

29 одиниць 

(2%)
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2.3.3. Структурно-семантичні особливості фразових термінів галузі 

інформаційних технологій 

Утворені шляхом словоскладання, композити відмежовуються від 

словосполучень, що теж слугують термінами. Основним критерієм у 

відокремленні складних слів від словосполучень уважається їх змістовна 

цілісність, яка вказує на те, що даний предмет чи явище уявляється передусім як 

дещо єдине, особливе ціле, навіть якщо відзначається складність його побудови 

чи виділяються окремі його ознаки [80, с. 107].  

Терміни-словосполучення (або фразові терміни) є характерними для 

підмови науки і техніки, оскільки дають певну характеристику об’єктам, 

процесам і технологіям. Як показує аналіз мовних одиниць англійськомовних 

монографій з інформаційних технологій, велика кількість термінів представлена 

словосполученнями – 604 термінологічних одиниць (52% від загальної вибірки). 

Терміни-словосполучення можуть складатися з двох, трьох і більше слів, що дає 

змогу говорити про двокомпонентні, трьохкомпонентні, чотирьохкомпонентні 

терміни. Найчастотнішим видом фразових термінів є двокомпонентні 

словосполучення – 387 термінологічні одиниці (33% від загальної вибірки), які 

представлені такими моделями:  

1. N+N – поєднання простих основ іменників (98 термінологічних одиниць, 

9% від загальної вибірки), наприклад: access number – «номер доступу», source 

computer – «інструментальна машина», vector processor – «векторний процесор», 

interface adapter – «адаптер інтерфейсу», domain name – «доменне ім’я», root 

server – «кореневий сервер», file fragmentation – «фрагментація файла», Internet 

Protocol – «Інтернет протокол», disk channel – «дисковий канал», source code – 

«серцевий код»; 

2. Adj.+N – поєднання прикметників і іменників (114 термінологічних 

одиниць, 10% від загальної вибірки): multidimensional array – «багатовимірний 

масив», social networking – «соціальні мережі», digital technology – «цифрова 

технологія», peripheral device – «периферійний пристрій», binary code – 

«двійковий код», raster graphics – «растрова графіка», hard disk – «жорсткий 
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диск», synchronous transmission – «синхронна передача», genetic programming – 

«генетичне програмування», passive network – «пасивна мережа», peripheral bus – 

«периферійна шина»; 

3. Part.I+N – поєднання дієприкметника теперішнього часу та іменника (48 

термінологічних одиниць, 4% від загальної вибірки), наприклад: routing table – 

«таблиця маршрутизації», operating system – «операційна система»; 

4. Part.II+N – поєднання дієприкметника минулого часу та іменника (39 

термінологічних одиниць, 3% від загальної вибірки), наприклад: optimized code – 

«оптимізований код», embedded computer – «вбудований комп’ютер»; 

5. N+Part.I – поєднання іменника та дієприкметника (28 термінологічних 

одиниць, 2% від загальної вибірки), наприклад: cloud computing – «хмарне 

обчислення», Internet networking – «міжмережний обмін», videostreaming – 

«потокове відео», online gaming – «онлайн гра»; 

6. Abb.+N – поєднання абревіатури та іменника (26 термінологічних 

одиниць, 2% від загальної вибірки), наприклад: GIF file – «файл формату обміну 

графічними даними», IP address – «IP-адреса», PC board – «друкована плата»; 

7. N+Abb. – поєднання іменника та абревіатури (18 термінологічних 

одиниць, 2% від загальної вибірки), наприклад: video CD – «відеодиск», wallet PC 

– «кишеньковий комп’ютер»; 

8. Num.+N – поєднання чисельника та іменника (16 термінологічних 

одиниць, 1% від загальної вибірки), наприклад: 3D modeling – «тривимірне 

моделювання», 16-bit – «16-розрядний». 

Наведемо приклади використання двокомпонентних термінів-

словосполучень у монографіях: 

1. Unhappy with the control of big corporations over the source code of UNIX, 

Stallman proposed to substitute the existing proprietary copyright in software with what 

he called ‘copyleft’ [380, с. 12] 

2. With innovative progress in wired and wireless broadband technologies and 

devices, we are now greatly benefitting from new forms of services such as social 

networking and cloud computing [388, с. 20]. 
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3. It can also be input and output in machine-readable forms, like binary code 

[371, с. 9]. 

4. At the center of each of these new affordances and alluring possibilities sits a 

small but vibrant set of digital technologies: microprocessors, sensors, Internet 

networking, data storage and algorithms [379, с. 1]. 

Трикомпонентні термінологічні словосполучення представлені в 

англійськомовних монографіях з інформаційних технологій у меншій кількості 

порівняно із двокомпонентними. Загальна кількість таких словосполучень складає 

194 одиниці (16% від загальної вибірки). Продуктивними моделями утворення 

трикомпонентних термінів-словосполучень слугують: 

1) іменник + прикметник + іменник (61 термінологічна одиниця, 5% від 

загальної вибірки), наприклад: protocol-transparent routing – «протокольно-

прозора маршрутизація», head mounted display – «шолом-дисплей», network 

operating system – «мережна операційна система», packet switching network – 

«мережа з комутацією пакетів», object-oriented programming – «об’єктно-

орієнтоване програмування»;  

2) прикметник + іменник + іменник (58 термінологічних одиниць, 5% від 

загальної вибірки), наприклад: virtual address space – «віртуальний адресний 

простір», high-level formatting – «високорівневе форматування», local area 

network – «локальна мережа», open source code – «відкритий серцевий код», 

wireless access network – «безпроводова мережа доступу», low-level formatting – 

«низькорівневе форматування», fiber optical network – «волоконно-оптична 

мережа», high-speed modem – «високошвидкісний модем»; 

3) іменник + іменник + іменник (43 термінологічні одиниці, 3% від 

загальної вибірки), наприклад: data link layer – «канальний рівень передавання 

даних», Internet domain name – «Інтернет доменне ім’я»; 

4) абревіатура + іменник + іменник (24 термінологічні одиниці, 2% від 

загальної вибірки), наприклад: UPS backup time – «термін захисту за допомогою 

ДБЖ»; 
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5) прийменник-іменник + іменник (8 термінологічних одиниць, 1% від 

загальної вибірки): on-board computer – «бортовий комп’ютер». 

Проілюструємо їх функціонування в контексті: 

1. Even Internet domain names are effectively only alpha-numeric (human-

readable) versions of underlying numerical IP addresses [371, с. 9]. 

2. Fixed and wireless access networks have been continuously upgraded 

throughout their history but performance has increased exponentially since the 1980s, 

supporting ever higher download and upload speeds [363, с. 5]. 

3. Even higher bandwidths can be provided by active and passive fiber optical 

networks (PONs), although they require considerable new investment [363, с. 5]. 

4. In the modern world, there are many different kinds of online intermediaries, a 

number of which will be used for case studies in this book. There are search engines, 

content-sharing services, payments services, retail outlets, and web-hosting services/ 

domain name registries [371, с. 11].  

В англійськомовних монографіях зустрічаються також чотири- та більше 

компонентні термінологічні словосполучення, проте їх кількість дуже незначна – 

всього 23 одиниці, що становить 3% від загальної вибірки. Прикладом таких 

одиниць є: tray load CD-ROM drive – «накопичувач CD-ROM з напівавтоматичним 

магазинним завантажником дисків».  

Наведений нижче рис. 3 представляє у кількісному та відсотковому 

співвідношенні узагальнену класифікацію фразових термінологічних одиниць 

порівняно з однослівними термінами, розглянутими у попередньому підпункті.   
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Рис. 3. Класифікація лексики інформаційних технологій за структурою 

 

Отже, серед лексичних термінів-слів найбільшу кількість складають 

афіксальні слова, серед термінів-словосполучень – двокомпоненті мовні одиниці. 

Терміни-словосполучення у вибірці переважають з незначною різницею. Це 

пояснюється тим, що багатокомпонентні термінологічні сполучення у порівнянні 

з термінами-словами передають точнішу інформацію про поняття, що називають, 

і мають більший ступінь мотивованості.  

 

2.3.4. Стилістична специфіка термінологічних одиниць у 

монографічних текстах  

Основним поняттям лінгвістичної стилістики є стилістичне значення, яке 

розуміють як додаткові ознаки до лексичного або граматичного значень, що 

мають об’єктивний, постійний характер, відтворюються в певних умовах і 

входять до семантичної структури слова. Виявляється певне співвідношення між 

конотацією і стилістичним значенням, яке полягає у тому, що конотація як 

семантична категорія охоплює багато компонентів емоційно-експресивного та 

емотивно-конотативного характеру, а стилістичне значення як стилістична 

категорія, як узагальнена стилістична характеристика слова, складається із 

функціонально-стилістичного, нормативно-стилістичного та експресивно-

стилістичного компонентів.  
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Традиційно розрізняють два види стилістичного значення мовної одиниці: 

системне абсолютне та контекстуальне. У межах системного абсолютного 

стилістичного значення стилістичне забарвлення (стилістична маркованість) має 

мінімальні відтінки, в основному, функціонального або структурного характеру. 

Під стилістичним забарвленням мовної одиниці розуміють додаткові 

індивідуальні характеристики до її основного (номінативного, предметно-

логічного і граматичного) значення, які виражаються як емоційні, експресивні, 

оцінні, емоційно-емоційні та функціональні відтінки та обмежують використання 

стилістично забарвлених мовних одиниць певними ситуаціями мовлення. Крім 

того лексичні одиниці мають  функціональне і функціонально-стильове 

забарвлення. Форми виявлення стилістичного забарвлення залежать від 

предметного значення мовних одиниць тієї чи іншої мови, від правил 

комбінаторики мовних одиниць, від стилю та організації тексту.  

Під експресивним компонентом розуміють незвичний вибір ознак 

найменування, який супроводжується інтенсивністю дії. Слово має експресивний 

компонент значення, якщо своєю образністю або яким-небудь іншим способом 

підкреслює, посилює те, що називається в цьому ж слові чи в інших, синтаксично 

зв’язаних з ним словах [5, с. 159]. Наприклад: genious – «геній», triumph – 

«тріумф», sagacity – «мудрість». Англійські лексикографи А. С. Хорнбі та 

Р. Фаулер не розмежовують експресивність та емоційність, оскільки вважають, 

що експресивність завжди досягається за рахунок емоційності [там само, с. 160]. 

У таких випадках говорять про емоційно-експресивне забарвлення. Але є й інша 

думка: експресивність відрізняється від емоційності та оцінності, оскільки 

виразність, тобто експресивність – поняття ширше ніж емоційність, адже 

виразність може бути пов’язана не тільки з почуттями, але й з явним 

усвідомленням сфери функціонування слова. 

Під емоційним компонентом розуміється здатність мовної одиниці 

виражати і передавати емоцію або почуття мовця до якогось предмета чи явища. 

У семантиці мовної одиниці, окрім емоційного ставлення, обов’язково присутня 
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певна характеристика предмета чи ситуації. Наприклад: toady – «лизоблюд», 

traitor – «зрадник», scoundrel – «негідник», enthusiast – «ентузіаст». 

З емоційним компонентом тісно пов’язаний оцінний компонент, який 

«виражає позитивне чи негативне судження про те, що він називає, тобто 

схвалення чи несхвалення» [5, с. 156]. Наприклад: sloven – «бруднуля», neatnik – 

«чистюля». 

Розмежування емоційного і оцінного компонентів представляє найбільшу 

складність. Так, наприклад, Н. А. Лук’янова гадає, що оцінність і емоційність не 

складають двох різних компонентів значення, вони єдині, як нерозривні емоція і 

оцінка на позамовному рівні. Позитивна оцінка, на думку автора, може бути 

передана тільки через позитивну емоцію, негативна – тільки через негативну 

емоцію [130, с. 112]. Це твердження слушне стосовно емоційного компоненту: 

перш ніж виразити своє ставлення (емоцію) до предмета чи явища, мовець оцінює 

його, тому емоційний компонент практично завжди поєднаний з оцінним. 

Прихильники такої думки поєднують ці два компоненти та говорять про 

емоційно-оцінне стилістичне забарвлення. 

Функціонально-стилістичний компонент зазвичай розуміється як 

вказівка на переважну сферу вживання мовної одиниці, її належності до певного 

функціонального стилю. Наприклад: memorandum – «меморандум», application – 

«заява», neuron – «нейрон», integral – «інтеграл», ellipsis – «еліпсис», logarithm – 

«логарифм». Він відрізняється від емоційного, оцінного й експресивного 

компонентів тим, що характеризує умови спілкування, тоді як усі інші 

компоненти виражають певне ставлення мовця до предмету спілкування. Однак 

усі ці компоненти несуть додаткову інформацію, яка додається до денотативного 

компоненту і формують конотативний зміст мовної одиниці.  

Ми поділяємо твердження Л. Л. Нелюбіна, який під стилістичним 

забарвленням того чи іншого слова (чи явища мови) розуміє місце цього слова 

(явища) у загальній лексичній (фонологічній, граматичній та ін.) системі мови 

відносно двох факторів: по-перше, функціональної сфери вживання 

(функціональне стилістичне забарвлення), і по-друге, емоційної ситуації, в якій 
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відбувається спілкування (емоційне стилістичне забарвлення), що виражається у 

відносно переважній частотності вживання у певній сфері і ситуації спілкування 

[149, с.  91]. 

Оскільки об’єктом нашого дослідження є англійськомовна наукова 

монографія, як одна з форм презентації наукового стилю, як один з його жанрів, 

то ми, перш за все, розглядатимемо функціонально-стилістичне та 

функціонально-стильове забарвлення, але не залишимо поза увагою й емоційно-

експресивне забарвлення, яке в незначній мірі, але все-таки простежується у цих 

текстах. 

Стилістичне забарвлення в англійськомовних наукових монографіях можуть 

мати різні частини мови та речення в цілому, проте ми розглядатимемо лише 

іменники, оскільки, по-перше, дуже важко охопити та описати стилістичне 

забарвлення всіх лексичних, морфологічних та синтаксичних засобів, і, по-друге, 

іменник займає найважливіше місце у складі ресурсів англійської наукової мови 

та в англійськомовних монографіях зокрема. Це зумовлено його семантичними 

властивостями, кількісним переважанням над іншими частинами мови і 

потенційними зображально-виразними можливостями. Іменники мають предметні 

значення, без яких неможливо вираження думки, тому використання іменників є 

обов’язковою умовою будь-якої мовленнєвої діяльності. 

Науковим монографіям притаманний іменний тип мовлення і іменники в 

них виконують важливу інформативну функцію, називаючи предмети живої і 

неживої природи, які є об’єктами наукових досліджень, процесами, 

обумовленими когнітивною діяльністю людини, результатами цієї діяльності та 

ін. При цьому використовуються як терміни, що мають найбільш визначену 

функціонально-стильову значущість.  

Серед функціонально маркованих мовних одиниць в англійськомовних 

монографіях з інформаційних технологій виділяємо професійно марковані 

одиниці, які, у свою чергу, поділяються на:  

- загальнонаукові терміни, які мають слабо виражену функціонально-стилістичну 

забарвленість, оскільки сферою їх вживання, крім інформаційних технологій, є 
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майже всі галузеві терміносистеми, тому вони можуть зустрічатися в різних 

текстах наукового стилю, наприклад: system, institution, sector, research, argument, 

interaction, framework, approach, analysis, device, system, concept, module, 

classification, implementation, program, phenomenon, infrastructure, innovation, 

paradigm та ін.; 

- міжгалузеві терміни, тобто терміни, які функціонують  у споріднених, або у 

віддалених галузях. Так, в англійськомовних монографіях зустрічаємо 

термінологію, спільну для галузі інформаційних технологій і математичних, 

фізичних, економічних та інших наук, наприклад: application, equation, fractal, 

satellite, matrix, integral, algorithm, axis, spectrum, logarithm, acquisition, 

management, protocol, agreement, transaction, trigger, framework, buffer, segment, 

filter; 

- вузькогалузеві або спеціальні терміни, які мають яскраво виражене 

функціонально-стилістичне забарвлення, адже вживаються лише у сфері 

інформаційних технологій вузьким колом фахівців, і використання їх в іншій 

сфері не тільки затрудняє їх розуміння, але й з очевидністю призводить до 

неможливості самого факту їхнього функціонування у нерелевантній сфері, 

наприклад: cyberlaw, software code, blog, search engine, flame war, bandwidth, 

instantion, cloud computing, broadband, server, backbone, drive, platter, domain, 

compiler, debugger, processor, spam, virus, gateway, incapsulation, cyberspace, 

routers, switches, fiber-optic cables, , interface, bandwidth, modem, checksum та ін. 

У результаті аналізу функціонально-маркованих іменників, що 

зустрічаються у наукових монографіях з інформаційних технологій, було 

виявлено ряд функціонально забарвлених словотворчих моделей, що мають 

широке поширення в регістрі, що розглядається. В аналізованих текстах 

функціонують терміни, що в основному є двокомпонентними та 

трикомпонентними словосполученнями з іменниками у своєму складі. 

Двокомпонентні побудовані за такими моделями: 

- іменник + іменник, наприклад: cable modem, copper line, telephone station, 

software code, access time; 
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- прикметник + іменник, наприклад: optical fibres, social network, unique identifier, 

text register, smart drive; 

- абревіатура + іменник, наприклад: IP address, HTTP protocol, USB drive, NOR 

gate; 

- іменник + абревіатура, наприклад: shadow ROM; 

- іменник + дієприкметник, наприклад: domain-based, table-driven; 

- віддієслівні іменники, утворені від дієслів з післяйменниками, наприклад: 

shakeout, playback, catch-up, backup. 

Трикомпонентні словосполучення побудовані за такими моделями: 

- іменник + іменник + іменник, наприклад: content sharing services, flash card 

reader; 

- іменник + прикметник + іменник, наприклад: machine-readable code, human-

readable content; 

- прикметник + прикметник + іменник, наприклад: personal digital assistant; 

- прикметник + іменник + іменник, наприклад: graphical user interface; 

- прикметник + абревіатура + іменник, наприклад: portable DVD player. 

Зустрічаються також чотирикомпонентні словосполучення з іменниками: 

transport-related smartphone apps, portable external hard drive, проте їх кількість 

незначна порівняно з дво- і трикомпонентними.  

Значну групу функціонально забарвлених іменників складають іменники з 

ing- формами, наприклад: cashing, broadcasting, networking, kerning, spoofing, які 

були створені для опису сучасних інформаційних тенденцій і процесів. 

Англійський словотвір також має певні можливості для вираження 

специфічного змісту наукових термінів у текстах монографій. Специфіка змісту 

(наукового знання) співвідноситься, перш за все, з абстрактністю та 

узагальненістю, яка, у свою чергу, передається різними мовними засобами, 

зокрема, такими словотворчими одиницями, як префікси і суфікси. Афіксальний 

спосіб є одним з активних і продуктивних способів творення стилістично 

маркованих одиниць (Н. Г. Іщенко [73]), якому притаманні стилістична функція, 

модифікаційна для передачі різноманітних меліоративних та пейоративних 
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відтінків значень. Словотворчі засоби сприяють виникненню стилістичної 

маркованості словотвірних структур. Так, функціонально забарвленими є 

префікси книжного походження, характерні для наукових і науково-технічних 

термінів, що зустрічаються в англійськомовних монографіях: sub- (suballocation, 

subarchitecture), re- (readdressing, reform), pre- (precomputer, preload), post- (post-

processing, postbyte),co- (co-processor, codomain), inter- (intersection), multi- 

(multidomain, multimedia), tele- (telecommunications),  а також префікси із 

заперечним значенням: anti- (antivirus, anti-spam), de- (defamation, deactivation), 

dis- (disassembler, disfunction), il- (illegibility, illuminance), ir- (irresistibility, 

irrelevancy), im- (imbedment, immateriality), in- (inactivity, incoherence), non- 

(noncaching, nonconductor), un- (unarchive, unclick). 

Виділяється цілий ряд суфіксів книжного походження, що надають 

відповідне стильове забарвлення іменникам англійськомовних наукових 

монографій. Одним з найпродуктивніших та найуживаніших суфіксів у сфері 

інформаційних технологій є суфікс -or/-er, який служить для утворення іменників 

від дієслів. Іменники з такими закінченнями позначають або прилад, що виконує 

дію, виражену дієсловом, від якого воно утворено, або особу, що виконує цю дію, 

наприклад: compiler, assembler, provider, subscriber, operator. Наступним за 

продуктивністю є суфікс -ion, який теж в основному сприяє утворенню іменників 

від дієслів, наприклад: compression, expansion, information, application, transaction. 

Серед інших суфіксів зустрічаємо:  

-ism (plagiarism), -age (package), -ty (liability, validity), -ment (development, 

agreement), -ness (robustness, brightness), -ance (assistance).  

В іменниках з префіксами та суфіксами функціонально-стилістичне 

забарвлення досить помітне. Префікси та суфікси необмежено сполучаються з 

широким колом твірних основ, утворюючи нові терміни в галузі інформаційних 

технологій. 

Яскраве контекстуально-книжне забарвлення в англійських монографіях з 

інформаційних технологій мають абревіатури, наприклад: ISP – Internet Service 
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Provider, HTML – Hypertext Mark-up Language, TCP – Transmission Control 

Protocol, MAN – Metropolitan Area Network, DSL – Digital Subscriber Line та ін. 

Часте використання іменників множини є відмінною рисою текстів 

наукових монографій з інформаційних технологій: fractals, frames, primitives, 

technologies, distributions, networks, routers. 

Проаналізувавши функціональну забарвленість іменників англійськомовних 

монографій з інформаційних технологій, які формують функціонально-

стилістичну специфіку монографій в цілому, хочеться згадати й іншу їхню 

особливість, яка не є притаманною науковому стилю мовлення, але елементи якої 

все ж таки наявні в науковій літературі.  

На думку Н. Я. Милованової, у справжньому науковому стилі емоційність-

експресивність необхідна і природня, оскільки вона відтіняє вже аргументовану 

логічну думку автора. Емоційно-експресивні елементи спрямовані на привертання 

уваги до того, що викладається, на пояснення думки автора, її конкретизацію. 

Не відмовляє науковому стилю в образності, емоційності і в цілому 

експресивності і М. М. Кожина. На її думку, зазначені риси особливо 

активізуються у період науково-технічної революції [85, с. 302]. Але при цьому 

йдеться переважно про проникнення, але не про переважання чи особливу 

активність експресивних засобів у науковому мовленні. Так, у строго 

академічному різновиді наукового стилю, до якого належить монографія, 

емоційно-експресивні елементи зустрічаються нечасто або зведені до мінімуму. 

Їхня кількість зумовлена характером змісту самих текстів монографій, а також 

індивідуальністю викладу автора. Проаналізуємо виразні елементи двох різних 

фрагментів наукових монографій, порівняємо їхню кількість та частоту вживання 

та побачимо, яке місце займає серед них іменник, і яке емоційно-експресивне 

забарвлення він має.  

Уривок з монографії ‘Rethinking Cyberlaw’ автора Jacqueline Lipton: In terms 

of digital technology, information also comes in more than one form. Notably, digital 

information can be input and output in human-readable forms, such as traditional 

human language. It can also be input and output in machine-readable forms, like binary 
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code. Some information utilized online can be a combination of human-readable and 

machine-readable, meta-tags being an obvious example. Meta-tags can be used on a 

website to guide search engines to relevant content. They are input by individuals in 

traditional language, and converted to machine-readable code for search engines to 

index. Of course, search engines can also “read” digital text and images that form 

website content more generally, so in a sense all digital information comes in both a 

human-readable and machine-readable form. Even Internet domain names are 

effectively only alpha-numeric (human-readable) versions of underlying numerical 

IP addresses [371, с. 9]. 

Уривок з монографії ‘Robot Law’ за редакцією Ryan Calo, A. Michael 

Froomkin, Ian Kerr: 

The robots are coming! We don’t mean this in a scary, apocaliptic way, like in 

The Terminator or Battlestar Galactica, or in a tongue-in-cheek way, like in the 

Flight of the Conchords song “The Humans are Dead.” What we mean is this: robots 

and robotic technologies are now mature enough to leave the research lab and come to 

the consumer market in large numbers. … So what is the robot? For the vast majority 

of the general public (and we include most legal scholars in this category), we claim 

that the answer to this question is unescapably informed by what they see in movies, the 

popular media, and, to a lesser extent, in literature. … the robots can move about their 

world and affect it, often by manipulating objects. They behave intelligently when 

interacting with the world. They are also constructed by humans. These traits are, to us, 

the hallmarks of a robot. We propose the following working definition: A robot is a 

constructed system that displays both physical and mental agency but is not alive in the 

biological sense [282, с. 18].  

Наведені фрагменти значно відрізняються один від одного манерою викладу 

та емоційно-експресивним забарвленням. Здається, що перший фрагмент 

позбавлений будь-якого емоційно-експресивного забарвлення взагалі, проте це не 

так. Як зазначає М. М. Кожина, експресивність наукового мовлення відрізняється 

від аналогічної властивості в інших сферах спілкування і досягається вона іншими 

засобами і способами. Виразність наукового мовлення пов’язана, перш за все, з 
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точністю вживання слів і логічністю викладу (так звана інтелектуальна 

експресивність). Проте останнє припускає не сухий і безпристрасний виклад 

змісту, але нарівні з точністю й об’єктивністю повідомлення також його 

переконливість [85, с. 299]. Саме такій характеристиці і відповідає перший 

фрагмент. У ньому спостерігається точність використання комп’ютерних термінів 

та слів, виражених іменниками, що сприяють логічності викладу. Разом з цим тут 

присутній і елемент переконливості, тобто виразності, зосереджений у виділеній 

нами його другій частині, що досягається за допомогою підсилювальних і 

обмежувальних часток та прислівників of course, in a sense, even, notably, more.  

Другий фрагмент характеризується значною емоційно-експресивною 

забарвленістю та містить чимало неприхованих виразних елементів, які 

підвищують його експресивність і демонструють образне мислення автора. Серед 

них: 

1) проблемні питання і питально-відповідні комплекси: So what is a robot? 

… For the vast majority of the general public (and we include most legal scholars in 

this category), we claim that the answer to this question is unescapably informed by 

what they see in movies, the popular media, and, to a lesser extent, in literature; 

2) окличні речення: The robots are coming!; 

3) підсилювальні і обмежувальні частки, займенники, кількісні прислівники: 

enough, often, so; 

4) порівняння, яке має тут яскраву образність та наглядність: like in the 

Terminator or Battlestar Galactica; like in the Flight of the Conchords song «The 

Humans are Dead”;  

5) емоційно-експресивні прикметники, що підсилюють іменники: apocaliptic 

way, tongue-in-cheek way, vast majority of general public, to a lesser extent; 

6) засоби словесної образності: the hallmarks of a robot; 

7) займенник we, який повторюється 5 разів та вказує на те, що автор 

виступає від імені всієї наукової спільноти. Це впливає на формування думки 

читача та сприяє його переконанню у тому, що викладається.  
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Порівняння між собою цих двох фрагментів підтверджує слушність думки 

Т. Г. Винокур, яка вважає, що наукова думка може отримувати в працях окремих 

вчених суто нестандартне, індивідуально мовленнєве вираження, яке залежить не 

від стану мови, а від особистості вченого. Окремі автори залучають до наукової 

оповіді «белетристичні» способи, широкий діапазон метафоричних засобів мови; 

іншим властиві планомірні відступи від книжної норми на користь розмовної; 

треті порушують цехові стандарти і вимоги тим, що навмисне уникають так 

званої «науковості», прагнучи до максимальної простоти і мінімальної 

термінологічності тексту, відсутності штампів [158, с. 110]. 

Цікавою є думка М. М. Кожиної з цього приводу, яка зауважує, що у зв’язку 

із масовим характером науки під час науково-технічної революції стилістико-

мовленнєва культура наукових творів, особливо науково-технічних, біднішає, 

усереднюється. Індивідуальні особливості стилю зберігаються зазвичай лише в 

текстах великих вчених. У цьому випадку стилю твору характерна виразність, аж 

до використання образних засобів [85, с. 302]. 

Проаналізувавши виражальні елементи двох уривків монографій, ми 

встановили, що іменники не мають помітного емоційно-експресивного 

забарвлення у цих творах. Вони співіснують зі словами, що належать до інших 

частин мови, які підсилюють їх і разом такі засоби сприяють передачі й 

сприйняттю інтелектуальної інформації в доступнішій формі, приваблюють увагу 

читача до поставленої проблеми, а також дозволяють автору у дохідливішій формі 

обґрунтувати правомірність своїх поглядів, залучити читача у світ своїх роздумів, 

сприяти зміні його ставлення до якогось об’єкту наукового пізнання. 

Засоби експресії та образності не протипоказані науковому мовленню 

монографій з інформаційних технологій. Функціонально-стилістичне та 

експресивно-емоційне забарвлення співіснують у текстах монографій при 

безперечному та значному переважанні першого.  

Особлива роль у формуванні функціонально-стилістичного забарвлення 

англійськомовних наукових монографій належить іменникам та іменниковим 

фразам, які найповніше передають поняття, процеси та явища галузі 
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інформаційних технологій. Більшість таких іменників утворюються: 

1) словосполученнями, створеними за різними моделями, представленими 

переважно дво- та трикомпонентними фразовими одиницями; 2) за допомогою 

словотворчих одиниць – префіксів та суфіксів. Іменники з функціонально-

стилістичним забарвленням кількісно переважають над іменниками емоційно-

експресивними та у порівнянні з ними відзначаються строгою системністю, 

стійкістю їх стилістичного забарвлення, обмеженістю сфери їх функціонування.  

 

Висновки до розділу 2 

1. Семантичні властивості мовних одиниць в англійськомовних наукових 

монографіях з інформаційних технологій визначаємо з огляду на: а) їхні 

семантичні параметри; б) їхню тематику; в) словотвірну структуру. 

2. Системна організація одиниць термінологічного лексикону ґрунтується 

на семантичних відношеннях, актуалізованих синонімічними, меронімічними та 

гіпонімічними рядами, антонімічними опозиціями, а також полісемічними та 

омонімічними мікросистемами значень мовних одиниць терміносистеми 

англійської мови галузі інформаційних технологій, репрезентованих у текстах 

монографій. У синонімічних рядах спостерігаються відношення повної та 

часткової синонімії термінологічних одиниць сфери інформаційних технологій. У 

парадигматичних відношеннях гіпонімії та меронімії знаходиться невелика 

кількість досліджуваних мовних одиниць. У антонімічних опозиціях перебувають 

слова з протилежним значенням, яких в аналізованих монографіях було знайдено 

чимало, що пояснюється умовами формування наукових понять сфери 

інформаційних технологій, які переважно виникають парами. 

3. Класифікація мовних одиниць за тематикою свідчить про системну 

організацію термінології в англійських наукових монографіях. Різноплановість 

мовних одиниць монографій дала змогу в різних кількісних співвідношеннях 

виділити вісім тематичних груп. Найчисельнішими виявилися такі групи: 

«Мережі», «Програмне забезпечення» та «Програмування», в їх межах виділено 

тематичні підгрупи. Найменш чисельними є тематичні групи на позначення видів 
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комп’ютерів та послуг, що відбуваються за участі інформаційних технологій. Як 

показав аналіз, відношення всередині тематичних груп можуть бути 

взаємодоповнюючими, уточнюючими, а зв’язки між групами можуть 

здійснюватися або шляхом зіткнення всього кола значень однієї групи з колом 

значень інших груп, або за допомогою різноманітних семантичних зв’язків одного 

члена групи зі словами, що не входять до цієї групи. 

4. Структура термінологічних одиниць сфери інформаційних технологій у 

монографіях визначається традиційними для англійської мови способами 

словотворення (афіксацією, словоскладанням, скороченням) та фразотворення. 

Відповідно до цього серед лексичних термінів розрізняються кореневі, афіксальні, 

складні слова, усічення, абревіатури, телескопізми, а серед фразових – дво-, три- 

та чотирикомпонентні терміни-словосполучення. Серед афіксальних термінів 

найбільшу кількість складають лексичні одиниці, утворені суфіксальним 

способом. Найпродуктивнішими є три групи суфіксів, які утворюють переважну 

більшість термінів галузі інформаційних технологій у монографіях. До них 

належать такі суфікси: -ion/-tion/-sion; -er/or; -ing.  Найпродуктивнішими 

префіксальними засобами творення термінологічної лексики англійськомовних 

монографій є префікси tele-, multi-, cyber-. За структурою компонентів 

англійськомовні складні одиниці сфери інформаційних технологій поділяються 

на: складні слова, що складаються з простих основ; складні слова, в яких хоча б 

один компонент є похідною основою; композити, в яких один з компонентів є 

скороченням; складні слова, в яких один з компонентів є складним словом. 

Скорочені слова представлені усіченнями, абревіатурами та телескопізмами. 

Високопродуктивними серед них виявилися абревіатури, що зумовлено самою 

природою підмови інформаційних технологій, фактом компресії та економії 

мовних зусиль при повідомленні та обміні інформацією у комунікативному 

просторі.  

Серед термінологічних словосполучень найчисельнішими є двокомпонентні 

лексичні одиниці, представлені наступними моделями: N+N, Adj.+N, Part.I+N, 

Part.II+N, N+PartI, Abb.+N, N+Abb., Num.+N. Трикомпонентні та 
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чотирикомпонентні мовні одиниці наявні у меншій кількості в аналізованих 

монографіях.  

5. Стилістична маркованість мовних одиниць співвідноситься з 

функціонально-стильовою маркованістю, що пов’язано з належністю похідного 

слова до певного функціонального стилю, і функціональною маркованістю, тобто 

вживаннях мовних одиниць у певних комунікативних ситуаціях, у нашому 

випадку обмежених професійними чинниками. Серед функціонально маркованих 

мовних одиниць в англійськомовних монографіях з інформаційних технологій 

виділяються загальнонаукові, міжгалузеві та вузькогалузеві терміни. Афіксація є 

одним з найпродуктивніших способів формування стилістичної маркованості 

мовних одиниць монографій, про що свідчить значна кількість афіксальних 

термінологічних одиниць, стилістична маркованість яких зумовлена їхньою 

словотвірною структурою та умовами функціонування. У формуванні 

стилістичної маркованості мовних одиниць на позначення інформаційних 

технологій в англійськомовних монографіях беруть участь афікси, яким 

притаманна стилістична маркованість у системі мови, а саме: префікси sub-, re-, 

pre-, post-, co-, inter-, multi-, tele-, anti-, de-, dis-, il-, ir-, im-, in-, non-, un-, суфікси – 

or/-er, -ion, -ism, -age, -ty, -ment, -ness, -ance. 

Крім функціонально маркованих мовних одиниць в англійськомовних 

монографіях було знайдено незначну кількість конотативно маркованих 

(емоційно-експресивних, оцінних, образних) слів та словосполучень. Їх вживання 

у наукових текстах монографій може бути зумовлена, на нашу думку, 

особливістю викладу інформації вченим, його бажанням у дохідливій і 

переконливій формі обґрунтувати правомірність своїх поглядів, захопити читача 

своїми роздумами, сприяти розвитку і збагаченню системи знань про світ.  

Основні положення цього розділу викладено в публікаціях авторки: [91; 98; 

99; 102; 103; 105].  
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РОЗДІЛ 3. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ 

МОНОГРАФІЙ 

3.1. Прагматика текстів англійськомовних монографій з інформаційних 

технологій 

Визнання тексту основною одиницею мовленнєвої комунікації означає 

необхідність аналізу не тільки внутрішньої структури тексту, але й введення в 

орбіту лінгвістичного дослідження його прагматики – як здійснення кінцевої мети 

самої комунікації.  

Виділення прагматики тексту як окремої галузі лінгвістичних досліджень 

відбулося в 60-70-х роках ХХ ст. і було стимульовано теорією мовленнєвих актів 

Дж. Остіна, Дж. Серля та ін., прагматичною теорією значення П. Грейса і 

прагматичною теорією референції Дж. Серля, П. Ф. Стросона та ін. [196, с. 41]. 

Поняття прагматики тексту доволі обширне і багатозначне. Дискусійним 

питанням прагматики тексту В. Дреслер вважає зміст прагматики. Він розглядає 

ряд точок зору з цієї проблеми. Одна з них полягає в тому, що прагматика тексту 

розглядається як сума прагматик мовних одиниць,речень або прагматик окремих 

мовленнєвих актів (генеративісти і багато представників теорії актуального 

членування). На думку науковця, «під прагматикою тексту слід розуміти аспект 

функціонування мовних одиниць, вибір яких визначається інтенціональними 

задачами відправника тексту, що враховує ситуативні умови акту спілкування і 

прийняті у певному функціональному стилі нормативні способи вживання мови» 

[136, с. 13]. Інша точка зору визнає, що текст як ціле має відношення до свого 

автора і отримувача, і досягнення якоїсь мети здійснюється текстом як цілим, 

тобто кодування і відправлення тексту – це задумана, цілеспрямована 

комунікативна дія.  

Обидві ці точки зору, на наш погляд, прийнятні і не тільки не суперечать 

одна одній, але, навпаки, доповнюють одна одну, відображаючи подвійний підхід 

до аналізу тексту, що здійснюється від окремого речення або від тексту як цілого 

[там само, с. 7]. Проте у цьому питанні ми зосередимо свою увагу та 
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підтримуватимемо другу точку зору на прагматику тексту і розглядатимемо текст 

(у нашому випадку текст монографії) як комунікативне та інформаційне ціле, що 

складається з «комунікативно-функціональних елементів, організованих у 

систему для здійснення комунікативного наміру автора тексту відповідно 

мовленнєвій ситуації» [32, с. 14]. Влучно, на нашу думку, описує прагматику 

тексту В. Н. Комісаров. Він зазначає, що будь-який текст є комунікативним, тобто 

містить певне повідомлення, що передається від Джерела до Рецептора, певні 

відомості (інформація), які мають бути отримані з повідомлення Рецептором та 

зрозумілі йому. Сприймаючи отриману інформацію, Рецептор тим самим вступає 

в певні особистісні відношення з текстом, що називаються прагматичними 

відношеннями. Такі відношення можуть мати різний характер. Вони можуть мати 

переважно інтелектуальний характер, коли текст служить для Рецептора лише 

джерелом відомостей про якісь факти чи події, які особисто його не стосуються і 

не є для нього цікавими. У той самий час отримана інформація може справити на 

Рецептора і більш глибокий вплив. Вона може зачіпити його почуття, викликати 

певну емоційну реакцію, спонукати до якихось дій. Здатність тексту справляти 

подібний комунікативний ефект, викликати у Рецептора прагматичне ставлення 

до повідомлюваного, інакше кажучи, виконувати прагматичний вплив на 

отримувача інформації, називається прагматичним аспектом чи (прагматикою) 

тексту [110, c. 58]. 

Прагматичний потенціал тексту є результатом вибору Джерелом змісту 

повідомлення і способу його мовного вираження. У відповідності до свого 

комунікативного наміру Джерело відбирає для передачі інформації мовні одиниці, 

що володіють необхідним значенням, як предметно-логічним, так і конотативним, 

і організує їх у висловлювання таким чином, щоб встановити між ними необхідні 

смислові зв’язки. У результаті створений текст набуває певного прагматичного 

потенціалу, можливість справити певний комунікативний ефект на його 

Рецептора. Прагматичний потенціал тексту об’єктивується в тому сенсі, що він 

визначається змістом і формою повідомлення й існує уже нібито незалежно від 

творця тексту [там само, с. 60].  
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Отже, в основу прагматичного аспекту покладено «прагматичне значення» 

тексту, яке часто виражається на відміну від семантичної формули «слово 

означає» – прагматичною формулою «мовець хоче сказати», що включає намір 

мовця певним чином впливати на слухача [44, с. 30]. Прагматиці тексту приділяє 

особливого значення В. Л. Наєр, який вважає, що прагматичне навантаження 

мають тексти різних функціональних стилів і жанрів. Розбіжності тут мають, з 

одного боку, кількісний характер (інтенсивність впливу), а з іншої – якісний 

характер (тексти відрізняються змістом їх прагматики і засобами її реалізації в 

процесі комунікації) [148, с. 4–13].  Дослідники Ю. Хабермас та К.-О. Апель 

стверджували, що з пізнавальної діяльності (і наукового породження тексту) 

неможливо виключити прагматику. Останній вказує на взаємодоповнюваність 

двох аспектів наукового пізнання: дослідження завжди пов’язано з комунікацією, 

оскільки вибудовується на основі інтерпретації наукових повідомлень інших 

дослідників, комунікація і інтерпретація завжди прагматичні [143, с. 127]. Таким 

чином, ми вважаємо, що тексти наукових монографій також мають прагматичне 

навантаження. 

Специфіка наукових текстів монографій зумовлена їх функціонально-

прагматичним призначенням. З одного боку, вони служать засобом зберігання і 

передачі у вербальній формі наукових знань про найновіші здобутки дослідників, 

результату пізнавального досвіду (як практичного, так і теоретичного), фіксують 

картину світу з позицій науки сфери інформаційних технологій через опис 

основних категорій, концептів та понять цієї науки, розкривають існуючі між 

ними різні типи зв’язків і взаємовідношень, сприяють збагаченню і розвитку 

наукових знань цієї галузі. З іншого боку, вони мають переконати читача в 

достовірності здобутих і викладених автором наукових знань, у правильності 

наукового погляду автора на сутність наукових понять, тобто в об’єктивності його 

власної позиції, і в істинності встановлюваних ним закономірностей. 

Прагматика наукового тексту реалізується на різних рівнях його 

організації – від композиційно-смислової до поверхнево-мовленнєвої: і в 

чергуванні старого і нового знання, і в «порційній» подачі інформації, і в 
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відображенні або імітації логіки вирішення проблеми з фіксуванням окремих 

пізнавальних етапів (проблеми, ідеї, гіпотези, «кроки» доказів та ін.), і в 

надмірності змісту (варіативних повторах) [11].  

Для полегшення сприйняття тексту досвідчений автор використовує 

спеціальні, вироблені в науковому стилі протягом довгого часу його розвитку і 

перевірені на ефективність способи і засоби впливу на читача, фокусування його 

уваги на певних моментах змісту, що сприяють орієнтації адресата в 

інформаційному просторі тексту. Ці засоби залучають читача до діалогу, крок за 

кроком розкривають хід думки дослідника і, таким чином, сприяють на кожному 

етапі викладу синхронізації мислення автора і читача [200]. Прагматичні 

властивості наукових монографій витікають з принципу діалогічності наукового 

мислення: окрім відображення результатів пізнавальної діяльності автора, наукові 

тексти повинні «забезпечити ефективність спілкування в спеціальних сферах» [41, 

с. 129]. Отже, прагматика наукового тексту – це сукупність інтенцій автора, 

реалізованих за допомогою різних мовних засобів з метою впливу на читача, і 

розрахованих на його позамовні (фонові) знання про навколишній світ. 

Спираючись на дослідження В. Л. Наєра, виділено такі складові прагматики 

текстів англійськомовних монографій з інформаційних технологій:  

- наявність адресанта й адресата;  

- прагматична установка тексту (інтенція);  

- прагматичний зміст;  

- прагматичний ефект [147, c. 7]. 

Проаналізуємо детальніше кожен з цих компонентів.  

Прагматику тексту неможливо уявити без адресанта і адресата, адже 

прагматика виражає зв’язок між ними і їх ставлення до інформації, що міститься в 

тексті, тобто планом прагматики тексту є узгодження намірів/цілей учасників 

комунікаційного обміну. З боку адресанта (автора) – це намір справити враження 

на адресата (читача) і викликати у нього відповідну реакцію шляхом складення 

знакових висловлювань таким чином, щоб прихований смисл був зрозумілий 

правильно, а з боку адресата (читача) – це сприйняття, вміння декодувати 
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інформацію, щоб зрозуміти закладений у висловлюванні смисл, а також 

відповідна реакція на нього. 

У залежності від того, якими знаннями і комунікативними навичками 

володіє передбачуваний читач, автор може дозволити собі імплікувати ті чи інші 

елементи в розкритті теми і надати читачу можливість самостійно відновити їх у 

процесі сприйняття. Або, навпаки, використовувати додаткові засоби розгортання 

тексту, для того, щоб доповнити відсутні знання читача і тим самим здійснити 

більш плавний перехід від одного компоненту змісту до іншого, що, безумовно, 

сприяє подоланню нерозуміння між відправником і отримувачем повідомлення 

[113, с. 100]. Потрібно зазначити, що в англійськомовних монографіях з 

інформаційних технологій зустрічаються обидва вищеописані способи 

прагматичної репрезентації спеціальних знань, незважаючи на те, що 

потенційним читачем монографій з інформаційних технологій виступає вузький 

спеціаліст цієї галузі.  

У текстах наукових монографій автор вступає в два типи прагматичних 

відношень: з об’єктами, які він описує, і з читачами. В першому випадку адресант 

виражає своє ставлення до предметів, про які йдеться, використовуючи з цією 

метою мовні знаки, що мають необхідне прагматичне значення. В іншому 

випадку адресант виражає своє ставлення до адресату, оцінюючи, або, оцінивши 

заздалегідь, його інтелектуальні можливості, і намагається певним чином 

справити вплив на нього.  

Наведемо приклади таких прагматичних відношень, взявши уривок з 

монографії: Apart from bandwidth, there are a few more differences between fiber 

optic and copper-based links. First, the low attenuation of the former and consequently 

the low needs for repeaters, which are used to enhance the signal, make fiber much 

more suitable for long haul links. In addition, fiber is not affected by external 

electromagnetic interference, and is less sensitive to environmental conditions. What is 

interesting is that telcos also prefer fiber because it is much lighter and has lower 

installation cost than copper wires. Furthermore, it consumes less space in the already 

narrow and filled ducts. The fiber optic cables, just like the copper wires, are placed in 
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pipes, which are installed either next to pre-existing network infrastructure (motorways, 

roads, railways and so on) or in pipes that are not used any more, such as sewer 

networks. By replacing the oversized copper wires with the smaller in volume but 

higher-capacity fiber, there is a potential gain for carriers. However, fiber’s 

installation and maintanence needs special skills from engineers and it is very sensitive 

to bending. Moreover, the cost of the optical interface is quite high and it is higher than 

the equivalent for copper wires. Nowadays, the extended interregional links are built on 

fiber optics, while the last mile is still mostly based on copper wires [387, c. 14]. 

У цьому уривку автор описує різницю між волоконно-оптичними і мідними 

лініями передачі даних. Проте цей опис не зводиться лише до сухого викладу 

характеристик цих ліній. Одразу помітно ставлення автора до описуваних 

предметів. Очевидним є те, що беззаперечну перевагу автор віддає волоконно-

оптичним лініям передачі, оскільки більша частина уривку присвячена 

характеристиці їхніх переваг над мідними. Показуючи своє прагматичне 

ставлення до описуваних предметів, автор фактами намагається переконати 

читача в тому, що волоконно-оптичні лінії значно кращі за мідні. Про це свідчать 

наступні мовні структури: fiber much more suitable, fiber is not affected by external 

electromagnetic interference, less sensitive to environmental conditions. Далі автор 

вводить речення, апелюючи до уваги читача: What is interesting is that telcos also 

prefer fiber because it is much lighter and has lower installation cost than copper 

wires.Тут він намагається переконати читача прикладом телекомунікаційних 

компаній, які теж використовують волоконно-оптичні лінії через їх меншу вагу і 

нижчу ціну встановлення порівняно з мідними.  

Далі вступним словом furthermore дається ще одна перевага, яка наголошує, 

що волокно займає менше місця у вузьких і заповнених каналах. Наступним 

свідченням переваги є вищий ступінь порівняння ‘higher-capacity fiber’. І лише, 

описавши всі переваги волоконно-оптичних ліній, коли читач майже повністю 

переконаний в перевазі оптично-волоконних ліній, автор наводить всього два 

факти, які показують незначні недоліки цього виду ліній: те, що їх встановлення і 

підтримка потребують спеціальних умінь від інженерів, і вони є чутливими до 
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згинання, а також те, що вони дорожчі за мідні. В останньому реченні автор 

наводить факт, що сьогодні протяжні міжрегіональні лінії збудовані з оптично-

волоконних дротів, тоді як остання миля все ще побудована з мідних дротів. Тут 

він нібито надає читачу можливість самому зробити вибір на користь ліній, проте 

вираз ‘is still mostly based on copper wires’ з ключовим словом ‘still’ – ‘все ще’ 

показує те, що їх вже потрібно замінити, але вони все ще використовуються. 

Потрібно також зауважити, що прагматичне ставлення адресата до тексту 

залежить не тільки від прагматики тексту, але й від того, ким є цей адресат, від 

його особистості, фонових знань, попереднього досвіду та інших особливостей. 

Прагматична настанова тексту (інтенція), а також прагматична настанова 

автора є наступними важливими компонентами прагматики тексту 

англійськомовних монографій. Прагматичне навантаження тексту визначається 

самим текстом – його призначенням, видом, жанром, метою, завданнями. 

Наприклад, автор, що приступає до написання монографії, заздалегідь знає, який 

буде обсяг тексту, які питання і проблеми потрібно висвітлити, загалом яка буде 

структура майбутнього тексту, якими є усталені в практиці жанрові особливості 

наукової літератури і  прийоми подачі матеріалу.  

На початку роботи над текстом автор усвідомлює загальну мету наукової 

праці – інформування, навчання, інструктування, декларування та ін. Таким 

чином, кожен текст має свою прагматичну настанову. Вона і визначає форму 

тексту, відбір матеріалу, загальну стилістику та ін. Однак автор як конкретний 

суб’єкт, підкоряючись загальним правилам побудови тексту певної спрямованості 

вносить свої особистісні корективи в побудову тексту, тобто здійснює свою, 

авторську прагматичну настанову, намір. Обидві настанови можуть суміщатися та 

накладатися одна на одну [32, с. 17]. 

Авторська інтенція розглядається Н. О. Левковською як довербальне явище, 

яке вербально втілюється в тексті через прагматичну настанову автора, що 

визначається вченою як «матеріалізоване в тексті» і «усвідомлений намір» автора 

певним чином вплинути на отримувача тексту [125, c. 26]. 
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Авторська інтенція в англійськомовних монографіях з інформаційних 

технологій полягає в: 

- повідомленні адресата про найновіші досягнення в сфері інформаційних 

технологій; 

- розширення інформованості адресата про релевантні процеси, предмети та 

явища; 

- вплив на систему раціональної оцінки адресата. 

Дослідник проблем прагматики тексту В. Л. Наєр зазначав, що саме 

прагматична настанова автора тексту обумовлює прагматичний смисл тексту, що 

розробляє, розвиває і в збагаченому вигляді доносить її до адресата [147, c. 5]. 

Відзначаючи складність характеру прагматичного наміру, інтенції, Т. М. Дрідзе 

виділяє два складових компоненти цієї категорії: дальню перспективу 

(надзавдання) і ближню перспективу, розраховану на вирішення конкретного 

питання в межах надзавдання. Ближня перспектива – це безпосередня змістовна 

мета повідомлення, яка є частковою реалізацією надзавдання [44, c. 36]. 

Ближня перспектива, визначає, таким чином, власне комунікативний аспект 

тексту, тобто смислову інформацію, загальний зміст тексту. Дальня перспектива 

формує прагматичний аспект тексту, його прагматичну спрямованість, що витікає 

з цілей і завдань позамовленнєвої діяльності автора. У широкому розумінні 

терміну «комунікація» комунікативна спрямованість висловлювання включає 

також і його прагматичну настанову [там само, с. 37].  

У результаті аналізу текстів монографій встановлено наявність у текстах 

монографій дальної прагматичної настанови (надзавдання) та ближніх 

прагматичних настанов, що сприяють вирішенню конкретних питань монографій 

та формують загальний зміст цих творів і, таким чином, визначають та реалізують 

дальну прагматичну настанову.  

Ближні прагматичні настанови визначаються як «матеріалізовані в тексті 

усвідомлені конкретні наміри адресанта справити відповідний вплив на адресата. 

Вони матеріалізуються у текстовій площині особливими мовленнєвими засобами, 

так званими прагматичними актуалізаторами, які розуміються як система 
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різнорівневих мовних одиниць, об’єднаних у тексті на основі виконання ними 

функції впливу. Кожна з цих прагматичних настанов наукового тексту володіє 

певними засобами вираження у мовленнєвій площині» [165, с. 108].  

Типи прагматичних настанов наукового тексту виявлені й описані 

О. М. Крижановською, серед них: 1) прогностична; 2) делімітативна; 

3) компенсуюча; 4) ампліфікативна; 5) екзепліфікативна; 6) текстоутворююча; 

7) оцінна; 8) «авторитетна думка»; 9) «звертання до невербальних засобів впливу» 

[118, с. 124]. Ці прагматичні настанови простежуються і в англійськомовних 

монографіях з інформаційних технологій. Проаналізуємо деякі з них. 

Прогностична настанова відображає намір автора монографії повідомити 

читачу, що є темою повідомлення у цій монографії. Зазвичай вона реалізується в 

заголовку самої монографії, заголовках її розділів та початкових абзаців. 

Головною інтенцією такої прагманастанови є проспекція комунікативно-

інформаційного змісту, завдяки якій відбувається швидка орієнтація читача в 

тексті. 

Проспективні посилання спостерігаються у вступі, де автор стисло викладає 

зміст своєї монографії: This book reconsiders the question of the nature of cyberlaw 

withthebenefitofhindsight. While earlier scholars considered the questions 

prospectively – in terms of how the Internet might impact human behavior and how 

courts and legislatures might respond to online problems, this book considers these 

questions looking back on roughly fifteen to twenty years of legal developments in 

response to the Internet. [371, c. 2]; визначає цільову аудиторію: The book speaks to 

at least three audiences. Those who are interested in the global politics of information 

and communication will find a wealth of detail about how this issue area has been 

shaped by a wide range of actors in recent years. … For those who are looking for an 

analytical vocabulary and a research strategy … For those involved in organizing 

initiatives that facilitate interactions between different actors, groups, and sectors, this 

book offers an overview of various techniques and strategies that can be put to work 

multistakeholder processes and hybrid forums [356, c. 10]; повідомляє читача про 

цілі книги: The dual aims of this book are to: (a) justify the existence of cyberlaw as a 
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legal field; and (b) describe how it might be framed as a more cohesive field of study 

than has previously been the case [371, с. 2]; знайомить читача зі структурою і 

композицією роботи та повідомляє про розподілення фрагментів знання у 

текстовому просторі: Part I is an introduction to the propositional and predicate 

calculi. … If one is familiar with a few concepts of logic, it is certainly possible to begin 

reading this book with Part II and to refer to Part I only for conventions and notation. 

Part II defines a small language in terms of weakest preconditions. The important 

parts – the ones needed for later understanding of the development of programs – are 

chapters 7 and 8, sections 9.1 and 9.2, chapters 10 and 11. Further, it is possible to skip 

some of the material, for example the formal definition of the iterative construct and the 

proof of theorem 11.6 concerning the use of a loop invariant, although I believe that 

mastering this material will be beneficial. Part III is the heart of the book … [360, c. 4]. 

Засоби вираження проспекції можуть бути представлені конструкціями з 

семою майбутнього часу as will be explained later in this book, as will be discussed in 

Chapter 3, as will be highlited in Chapter 2, as the chapters that follow demonstrate. 

Наприклад: As the chapters that follow demonstrate, although we are still at an early 

stage in thinking about the social and legal effects of robotics we already can identify a 

host of issues raised by the widespread deployment of robots in society [381, c. 10]. 

Компенсуюча настанова актуалізує загальні для автора і читача знання. 

Вона служить для підготовки адресата до сприйняття нової інформації. 

Компенсуючі актуалізатори «розпорошені» по всьому тексту наукових 

монографій і експлікуються в текстах у міру того, як автор відчуває потребу 

вступити в безпосередній діалог з читачем. 

Прагматична настанова «точність пояснення» є однією з пріоритетних 

вимог до монографій з інформаційних технологій, обумовленою позамовними 

факторами, яка виражається на мовленнєвому рівні комплексом мовленнєвих 

стратегій. До них належать викладки з обчисленнями, цифрові дані, дати 

відкриттів, таблиці, фігури, цитація з точними бібліографічними даними, точність 

композиційних схем. У більшій чи меншій кількості, залежно від тематики, кожна 

монографія містить зазначені компоненти. 
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З огляду на раціональність наукового мислення, прагматика наукових 

монографій формується при провідній ролі оцінки. Оцінна прагматична настанова 

є особливим різновидом прагматичної складової цілого тексту, адже вона завжди 

тісно пов’язана з елементами смислового змісту й активізує широкий план оцінної 

інформації. Оцінки відрізняються надзвичайно багатоаспектним змістом, оскільки 

кожен клас теоретичних об’єктів і ментальних операцій має свої критерії оцінки: 

вихідні знання – гіпотези, підходи, методики та ін. – кваліфікуються за їхньою 

обґрунтованістю; узагальнення – теорії, концепції та ін. – за пояснюючою силою; 

класифікації – за основами; події – за ймовірністю; закони – за областю дії; 

побудови – за складністю; результати – за значимістю, новизною та ін. [173, 

с. 26]. 

Внаслідок цього, різноманітними є і засоби текстуалізації оцінки, 

наприклад: important, fundamental, ineffective, unsatisfactory, significant, interesting, 

necessary, reasonable та ін. Наприклад: 1. The three key elements of this relatively 

narrow, likely under-inclusive, working definition are: …. [381, c. 11]; 2. Hacker 

culture played an important role in the development of new applications and platforms 

on the internet [380, с. 12]; 3. Monotonic and context-sensitive grammars are equally 

powerful: for each language that can be generated by a monotonic grammar a context-

sensitive grammar exists that generates the same language and vice versa. They are less 

powerful than the Type 0 grammars, that is, there are languages that can be generated 

by a Type 0 grammar but not by any Type 1 [360, c. 20]. 

Зазвичай вважається, що для наукового стилю характерне певне коло 

оцінних значень: оцінка достовірності й значимості фактів, суджень. Оцінка 

такого роду формує ставлення автора не до самого об’єкту дослідження, а до його 

інтерпретації у межах тих чи інших наукових концепцій, теорій і дослідницьких 

напрямків, таким чином, вона відбиває міжсуб’єктні відношення, що формуються 

в процесі наукового пізнання. 

Прагматична настанова «невербальні засоби впливу» сприяє введенню в 

текст таких невербальних елементів наукового викладу, як графіки, таблиці, 

рисунки, діаграми та ін., що обумовлено самою специфікою представлення 
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наукового знання. Використання наочних засобів значно полегшує процес 

сприйняття і розуміння читачем наукової концепції автора. Така прагматична 

настанова експлікується в тих частинах тексту монографій, які містять 

обговорення результатів експерименту, коли отримані дані необхідно представити 

наочно. Реалізація цієї прагматичної настанови також сприяє загальній 

прагматичній настанові цілого тексту, тому що дозволяє автору впливати на 

читача за допомогою введення в текст засобів наочності. 

У монографіях надаються пояснення щодо змісту таблиць, графіків, фігур, 

рисунків, які узагальнюють і класифікують технічні чи кількісні показники, щоб 

представити їх в ілюстративній формі. Зазначимо деякі мовленнєві форми, що 

вводять їх у текст, наприклад: table 1 reveals, as can be seen in figure 4, graph 1 

illustrates, figure 2.6. shows an example, as shown in Table 1.2 та ін. Для ілюстрації 

наведемо кілька прикладів: 1. Figure 2.23 shows what we see when we list the 

sentential forms one by one [360, c. 45]. 2. However, as shown in Table 1.2, after 

rolling along at roughly the level of six per year for several years, there were 12 entries 

in 2013, so clearly something significant is taking place, although there is no suggestion 

this time around that it is a speculative bubble comparable to the late 1990s because, as 

noted above, most service providers are suffering from relatively modest market 

valuations [351, c. 21]. 

Для спеціаліста таблиця має також ілюстративний характер, адже дозволяє 

йому наочно провести порівняння, виявити розбіжності і самостійно зробити 

висновки. При вербальному описі не тільки фіксуються дослідні дані, але й 

пояснюються принципи їх групування шляхом порівняння, співставлення, 

вказівок на подібність та відмінність [165, с. 108–111]. 

Описані прагматичні настанови слугують для формування прагматичної 

спрямованості змісту наукових монографій і в комплексі сприяють вирішенню 

дальньої прагматичної настанови (надзавдання). Дальньою прагматичною 

настановою текстів англійськомовних монографій з інформаційних технологій є 

передача читачу спеціальних наукових знань про новітні дослідження різних 
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аспектів галузі інформаційних технологій та вплив на його бачення та ставлення 

до цих технологій. 

Прагматичний зміст є наступною складовою прагматики текстів наукових 

монографій з інформаційних технологій. Як відомо, змістом наукового тексту є 

вербальне знання  на базі отриманого раніше знання, уже зафіксованого в текстах, 

і нового знання у тексті, який створений автором. При цьому не тільки глибинна 

смислова структура наукового твору, але і його зовнішня форма, в значній мірі 

стандартизовані, що допомагає інтеграції нового знання в систему існуючого. 

Тобто зміст наукового тексту, його композиція будуються у відповідності до 

законів мовленнєво-мисленнєвої діяльності в науці.   

Прагматичний зміст наукового твору слугує своєрідною «упаковкою» 

комунікативно-інформаційного змісту, адже формує загальну прагматичну 

спрямованість усього твору. Прагматичний зміст наукового тексту репрезентує 

відношення між суб’єктом пізнання (автором) і суб’єктом комунікації (читачем) і 

реалізує тим самим впливовий потенціал тексту. 

Прагматичний зміст тексту – це той зміст, який актуалізує умови і мету 

передачі смислу тексту. Цей зміст за бажаний напрямок тексту, розкриває 

взаємодію адресанта й адресата і разом зі смисловим змістом передається 

адресату. Саме прагматичний зміст пов’язаний з прагматичним впливом, ціль 

якого здійснити комунікативні настанови адресата. Крім того, до прагматичного 

змісту входить основна ідея, яка керує думками адресата і викликає заплановану 

реакцію. Прагматичний зміст прямо пов’язаний з авторським задумом, який 

визначає вибір одиниць і принципів мовної структури повідомлення. На 

прагматичний зміст у значній мірі впливає тип адресату, оскільки розуміння 

вимагає не тільки життєвого, але й мовного досвіду. Адресант не має шансу 

отримати прагматичний ефект, якщо адресат не зрозуміє відправленого 

повідомлення [28, с. 31].  

Прагматичний зміст – це зміст тексту, який він отримує в процесі 

створення, та який характеризується особливими якостями: а) цілеспрямованістю 

у відповідності до прагматичної ситуації тексту; б) продуманістю в розгорнутій 
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системі відбору і вибору елементів, що здійснює автор; в) ефективністю 

оптимальної організації мовленнєвих засобів для досягнення комплексу цілей 

автора. Ці якості притаманні прагматичному змісту англійськомовних монографій 

з інформаційних технологій. 

Основними комунікативно-прагматичними завданнями наукового тексту є 

привертання уваги читача до проблеми, її висвітлення, аргументація, доказовість 

та ін., тобто все те, що неопосередковано пов’язано з темою, яка є відправною 

точкою створення тексту. Саме тема наукового тексту виступає як інформаційне, 

так і прагматичне ядро [123, c. 66]. 

Монографію можна розглядати як єдність основного і периферійних текстів. 

Основний і периферійний тексти мають свою прагматичну мету та прагматичний 

зміст і відрізняються більшим чи меншим ступенем розгорнутості знання. У 

основному тексті смисл формується науковим знанням у розвитку, розкритому і 

вираженому в найповнішій формі. Саме основний текст призначений виконувати 

пізнавально-комунікативну функцію у всій її повноті і глибині, тобто адекватно 

значимості знання, що викладається. Периферійні тексти (заголовок, зміст, 

передмова, подяка, вступ, висновки, анотації) представляють собою відносно 

самостійні тексти, що виражають зміст основного тексту узагальнено. 

Периферійні тексти в монографіях мають за мету передати стратегію пошуку 

наукового знання в області інформаційних технологій, причому стратегію, яка 

хоча б частково реалізована в основному тексті. 

Прагматичний ефект є наступним компонентом прагматики текстів 

монографій. Прагматичний ефект – це «результат тих сил тексту, які відповідають 

його функціонально-цільовим характеристикам» [210, с. 147]. Для досягнення 

прагматичного ефекту автори текстів монографій обирають відповідну форму 

вираження, відповідні мовні і позамовні засоби, спираючись на їх інформативний 

потенціал і потенціал впливу.  

Деякі дослідники розглядають два типи прагматичного ефекту: 

запланований (потенційний) і незапланований (фактичний). Якщо вони 

співпадають, такий ефект кваліфікують як позитивний ефект. Якщо ж в процесі 
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комунікації виникає ефект, протилежний запланованому – говорять про 

негативний ефект [81, с. 134]. Взагалі, як зазначає В. Н. Комісаров, аналіз 

прагматики тексту надає можливість лише приблизно передбачити потенціальний 

комунікативний ефект тексту на типового, «усередненого» рецептора [110, 

с. 209]. 

Отже, проаналізовані компоненти прагматики діють не ізольовано, їх можна 

уявити як цілий ланцюг взаємозв’язаних компонентів. Інтенція адресата 

реалізується в тексті монографії та переходить в прагматичну настанову, що 

формує прагматичний зміст твору та сприяє досягненню прагматичного ефекту. 

 

3.2. Типологія комунікативних стратегій та їх реалізація в тактиках у 

межах прагматики текстів монографій 

На сьогодні прагматика тексту вважається однією з найскладніших і 

всеохоплюючих галузей лінгвістичних досліджень, оскільки вона «є синтезом 

мовних і немовних засобів, що забезпечують повніше розуміння читачем замислів 

та інтенцій автора твору» [62, с. 6]. До таких засобів належать комунікативні 

стратегії і тактики, які вже неодноразово ставали об’єктами теоретичних та 

практичних досліджень багатьох вчених. Так, загальну характеристику стратегій і 

тактик у межах теорії мовленнєвої комунікації описали такі лінгвісти, як 

Ф. С. Бацевич [19], З. Ф. Дотмурзієва [62],  О. С. Іссерс [76], В. Б. Кашкін [79], 

М. Ю. Олешков [155] , О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук [178], О. Л. Сафроненкова 

[175] та ін. Незважаючи на такий інтерес лінгвістів до комунікативних стратегій і 

тактик, у мовознавстві не існує єдиного загальноприйнятого їх визначення та 

розробленої типології, тому ці питання залишаються досі відкритими для 

подальших розвідок.  

У сучасних лінгвістичних дослідженнях комунікативна стратегія 

розглядається як: 

- оптимальна реалізація інтенції мовця щодо досягнення конкретної мети 

спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування і гнучкої їх 

видозміни в конкретній ситуації [19, с. 57]. 
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- виконуваний адресантом комплекс операцій вибору і реалізації способу  

здійснення прототипічного зразка комунікативного акту в конкретній ситуації 

спілкування [215, с. 412]. 

- ланцюг рішень мовця, комунікативних виборів тих чи інших мовленнєвих дій і 

мовних засобів [131, с. 192]. 

- когнітивний процес, тобто глобальний рівень усвідомлення ситуації, в якому 

мовець співвідносить свою комунікативну мету з конкретним мовним 

вираженням [178, с. 172]. 

- частина комунікативної поведінки чи комунікативної взаємодії, в якій низка 

різних вербальних і невербальних засобів використовується для досягнення 

певної комунікативної мети [79, с. 67]. 

- комплекс мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативних цілей» 

[76, с. 54]. 

Узагальнюючи наведені визначення стратегій, ми розуміємо під стратегією 

виконуваний адресантом комплекс мовленнєвих дій, спрямований на досягнення 

комунікативних цілей в конкретній ситуації спілкування. 

Мовознавець Т. Янко виокремлює такі складники комунікативної стратегії: 

- вибір глобального мовленнєвого наміру, наприклад констатувати факт, 

поставити запитання, звернутися з проханням; 

- відбір тих компонентів семантики речення й екстралінгвістичної ситуації, які 

відповідають модифікаційним комунікативним значенням; 

- з’ясування, який обсяг інформації припадає на одну тему, одну рему тощо; 

- співвіднесення квантів інформації про ситуацію зі станами свідомості 

співбесідників;  

- визначення порядку слідування комунікативних складових; 

- налаштування комунікативної структури висловлювання на певний 

комунікативний режим (діалогічний, наративний та ін.), стиль і жанр [218, с. 25]. 

Конституентами стратегії можуть бути аргументація, мотивація, оцінка, 

міркування. Побудова стратегій та їхня реалізація значною мірою залежать від 
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прагматичних чинників, зокрема: рівня знайомства комунікантів, соціальних 

чинників, орієнтації в психічній, когнітивній та інших сферах адресата. 

Загальноприйнятими вважають три типи стратегій спілкування: 

- власне комунікативну стратегію – правила і послідовності комунікативних дій, 

яких дотримується адресант; 

- змістову стратегію – покрокове змістове планування мети з урахуванням 

наявного «мовного матеріалу» (мовного коду) в межах кожного ходу в 

комунікації; 

- риторичну (прагматичну) стратегію – це контроль за дотриманням 

запланованого стилю спілкування, а також конситуативних його чинників 

(регістру, тональності, атмосфери) [19, с. 159]. 

Уточнюючи поняття стратегії, що передбачає і вказівку на реалізацію 

тактичних кроків, О. А. Романов визначає комунікативну стратегію як «тип 

поведінки одного з партнерів у ситуації діалогічного спілкування, який 

зумовлений і співвідноситься з планом досягнення глобальної і локальних 

комунікативних цілей у межах типового сценарію функціонально-семантичної 

репрезентації інтерактивного типу» [215, с. 405]. 

З визначення випливає, що планом досягнення комунікативних стратегій є 

комунікативні тактики учасників комунікації. Якщо стратегія – це головне 

завдання, то тактика – це конкретні способи вирішення цього завдання [там само]. 

Комунікативна тактика – це сукупність практичних ходів, лінії мовленнєвої 

поведінки в реальному процесі мовленнєвої взаємодії. Комунікативна тактика – 

це конкретні мовленнєві дії, що мають на меті досягнення впливу на певному 

етапі стратегічної взаємодії [178, с. 173]. 

Комунікативна тактика охоплює дрібніший масштаб розгляду 

комунікативного процесу в порівнянні з комунікативною стратегією. Вона 

співвідноситься не з комунікативною метою, а з набором окремих 

комунікативних намірів. Тактика – це динамічне використання комунікантами 

мовленнєвих умінь для побудови діалогу в рамках тієї чи іншої стратегії [135, 

с. 108]. 
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Комунікативний намір може бути вербалізований по-різному, якщо система 

мови надає автору можливість вибору. Вибір одного із варіантів (лексичного, 

граматичного та ін.) частіше за все не буває випадковим і визначається 

стратегічним або тактичним завданням автора. Вибір тактики залежить від точки 

зору мовця на ситуацію і проблему в цілому. «Володіння стратегіями і тактиками 

є складовою частиною прагматичної компетенції мовця: чим більше він 

компетентний у мові і мовленні, в застосуванні постулатів і правил спілкування, 

тим різноманітніші і гнучкіші його стратегії і тактики, і тим успішніше він 

досягає своїх цілей. Зазначимо також, що чим офіційніші обставини спілкування і 

соціальні ролі мовців, тим жорсткіші сценарії, стереотипніше їх каркас і строгіше 

контроль за стратегіями і тактиками. Стратегічний план і тактичні ходи тісно 

зв’язані» [199, с. 111], вони співвідносяться як рід та вид.  

Питання про типологію комунікативних стратегій і тактик поки 

залишається невирішеним. Дослідники зазначають, що «універсальна типологія 

комунікативних стратегій, що застосовується в усіх сферах мовлення, взагалі 

навряд чи можлива (або можлива як украй узагальнена)» [132, с. 99]. Напевно, 

типологічний опис комунікативних стратегій повинен враховувати прагматичні 

фактори мовленнєвої ситуації і сферу спілкування комунікантів [155, с. 129]. 

Ми повністю погоджуємося з останнім твердженням, тому при описі 

типології комунікативних стратегій і тактик англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій брали до уваги, перш за все, те, що монографії 

належать до наукової комунікації, вони є творами власне наукового стилю мови і 

виконують функцію передачі спеціальних знань для фахівців. Крім того, галузь 

інформаційних технологій, що досліджується в монографіях, теж справила свій 

вплив на виділення комунікативних стратегій і тактик. 

Зазначимо, що стратегії і тактики саме наукового тексту теж трактують по-

різному. Так, В. І. Карасик стверджує, що стратегії наукового дискурсу 

визначаються його конкретними цілями, а саме: 

- визначити проблемну ситуацію та предмет дослідження; 

- проаналізувати історію питання; 
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- обґрунтувати вибір методів та матеріалу дослідження; 

- викласти результати спостережень та експерименту; 

- репрезентувати результати наукових пошуків та експерименту; 

- прокоментувати та обговорити результати дослідження ; 

- надати експертну оцінку проведеному дослідженню; 

- вибрати галузь практичного застосування отриманих результатів; 

- викласти отримані результати у формі, прийнятній для фахівців та 

неспеціалістів.  

В. І. Карасик пропонує також згрупувати стратегії наукового дискурсу 

таким чином: 

- виконання дослідницького завдання; 

- експертиза отриманих результатів; 

- впровадження результатів дослідження в практику [178, c. 187]. 

З огляду на це, комунікативними стратегіями у межах прагматики тексту 

англійськомовних монографій з інформаційних технологій нами були виділені 

три основні стратегії: інформаційно-аргументативна стратегія, стратегія 

адресованості та стратегія толерантності. Серед наведених стратегій 

найважливіше місце займає інформаційно-аргументативна стратегія. Під час 

реалізації цієї стратегії у процесі комунікації в модальному фокусі висловлювань 

автора знаходяться факти і знання учасників мовленнєвої взаємодії (його власні 

знання як автора і фонові знання читачів), а ведення діалогу зумовлено 

макроінтенцією, яка корелює з темою монографії і її метою. Макроінтенція 

полягає у інформуванні співбесідника про факти, події об’єктивної реальності у 

формі розповіді, міркування та опису [155, c. 148]. Інформація розподіляється й 

організується в тексті, який можна дефініціювати як складний комунікативний 

акт [59, с. 219] з урахуванням таких особливостей комунікативного процесу, як 

безперервність і зв’язність потоку інформації, наявність маркування 

комунікативних настанов, прагматичні цілі автора та ін. [155, с. 176].  

Специфіка реалізації інформаційно-аргументативної стратегії 

виявляється в тому, що у текстах аналізованого жанру широко представлені мовні 



161 
 

засоби і мовленнєві прийоми, характерні для текстів власне наукового стилю. Це, 

перш за все, активне вживання спеціальних термінів без пояснень та дефініцій, 

використання великих за обсягом синтаксичних конструкцій з безсполучниковим 

зв’язком і однорідними членами.  

Наведемо приклад такого уривку: Whereas the core technologies underlying 

the production and deployment of electric power, electric motors and analog 

electronics, have been fairly stable for several decades, the core digital technologies 

have been rapidly evolving and they show no signs of slowing down. Seven impressive 

exemplars of the capacity of digital technologies to sprout new shoots in unforesseable 

directions are the recent surges to prominence of big-data-crunching learning 

algorithms, 3D printing, neuroprosthetics, distributed cryptoledgers, cloud robotics, 

CRISPR-based genome editing and secure multiparty computation. The confluence of 

these and other complementary advances will likely lead to a sustained and exponential 

growth of new knowledge and economic opportunity for the foreseeable future [379, 

c. 2]. 

Інформаційно-аргументативна стратегія може бути реалізована у вигляді 

таких комунікативних тактик, як: «передавання інформації», «апеляція до 

фонових знань», «розширення інформації», «конкретизація інформації», 

«узагальнення», «доповнення», «наведення прикладу», «пояснення» 

Комунікативна тактика передавання інформації реалізується під час 

пояснення «нового матеріалу» та інтенціонально обумовлена наміром адресанта 

повідомити та передати інформацію реціпієнтам. Ця тактика використовує 

комунікативні акти-інформативи і констативи і реалізується в інформаційно-

аргументуючих текстах у двох основних тактичних комунікативних ходах: 

повідомлення інформації (1) і повідомлення джерела інформації (2) [155, c. 148]. 

Наприклад: 1. Perfect.exe allows the user to remove sites that show variability in 

specified groups. Selects sites that show evidence of slow rates and conservatism. This 

program allows the user to select a subset of the sites that are generally more slowly 

evolving and as such, should be more robust to deviations from the model used to 

reconstruct the tree. The basic idea is to remove sites within a monophyletic group that 
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show evidence of change. It is these sites that are likely to evolve faster. Doing this, is 

also analogous to choosing to replace that monophyletic group’s taxa with a set of just 

those sites for which an ancestral sequence can be built based on a unanimous 

consensus sequence [373, c. 19].  

2. Still, the idea of connecting machines into a more extensive network was a key 

concern among computer scientists in the early 1960s, famously articulated by J. C. R. 

Licklider, head of the Information Processing Techniques Office (IPTO) at ARPA, the 

Advanced Research Projects Agency of the U.S. Department of Defense, which would 

soon play a key role in the evolution of networked computing. It was Licklider who first 

documented the idea of an ‘Intergalactic Computer Network’, a globally interconnected 

set of computers through which everyone could access data from any site in the world 

[380, c. 4].  

Повідомлення інформації автором у текстах монографій припускає: 

1) наявність у адресата спеціальних знань, достатніх для розуміння тексту; 

2) наявність у адресата навика читання і сприйняття складних за синтаксичною 

структурою наукових текстів. 

Про те, що адресант орієнтується на кваліфікованого читача, свідчить 

активно застосовувана тактика апеляції до фонових знань. Мовленнєвим 

показником даної тактики є метатекстові маркери (as it is known, as we remember, 

from previous experience we know, as mentioned earlier та ін), що вказують на те, 

що, з точки зору адресанта, у фонових знаннях адресата вже є необхідна 

інформація, пов’язана з предметом мовлення.  Наприклад: 1. From previous 

experience in inverting an alternative command, we know that a guarded command to 

be inverted requires a postcondition. Further, we can expect B1 to become the 

precondition of the loop (because we read backwards) and therefore the loop must have 

a precondition that will become the postcondition [360, c. 268] 2. As mentioned earlier, 

the relationship between proofs and sub-proofs in logic is similar to the relationship 

between procedures and sub-procedures (modules and sub-modules) in programs [360, 

c. 37]. 
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Комунікативна тактика корекції інформації полягає у зміні автором 

думки читача з приводу предмету чи об’єкту, що описується, та інтенціонально 

обумовлена наміром адресанта переконати в істинності повідомлюваного, 

аргументувати його та ін. Тактика використовує комунікативні акти-констативи і 

реалізується в інформаційно-аргументативних текстах монографій у двох 

основних тактичних комунікативних ходах: ствердження загальних пресупозицій 

(1) з інтенцією погодження з іншими авторами з приводу тієї чи іншої інформації 

і заперечення загальних пресупозицій (2) з інтенцією непогодження з позицією 

інших авторів з приводу тієї чи іншої інформації. Наприклад: The importance of 

understanding multiple links and feedbacks between public and private sector 

organizations, and with end consumers and policy makers, was first discussed by Kline 

and Rosenberg (1986). Yet there remains a large empirical and theoretical agenda to 

be adressed. Research on public sector services innovation is a nascent field (Windrum 

and Koch, 2008), and innovation scholarship continues, overwhelmingly, to examine 

innovation processes conducted in the private sector in isolation from those conducted 

in the public sector. At best, this dichotomy is misleading. At worst, it leads to a false 

understanding of the drivers, dynamics and impact of innovation [377, c. 14].  

Крім вище наведених тактик інформаційно-аргументативної стратегії, у 

процесі дослідження текстів монографій нами були виділені такі тактики 

стосовно репрезентації інформації: 

- тактика конкретизації, наприклад: 1. More specifically, the backbone network is 

one of the most interesting elements of the Internet infrastructure from the geographical 

point of view as it is responsible for the Internet’s global reach. From an urban 

viewpoint, the structure of the backbone network can potentially provide information 

about the intensity of the participation of cities in the digital economy. From an 

analytical perspective, the geography of the backbone networks can provide insights 

about the determinants of these networks. From a more policy-oriented standpoint, the 

geography of the backbone links but also (and maybe more importantly) their capacity 

might have an impact on local economic activities as they can directly affect firms 

which are highly dependant on global Internet communications [387, c. 4].  



164 
 

2. While it is impossible for us to briefly survey all of the current research going on 

worlwide, we can highlight some common themes [381, c. 10]; 

- тактика узагальнення, наприклад: To summarize, the tests of stationarity use 

three statistics, G2 , X2 and a Generalized Sum of Squares (GLS) to compare the base 

composition of sites that change between two species [373, c. 10]; 

- тактика доповнення, наприклад: Public peering at IXPs seems to be the cheapest 

choice for ISPs to interchange any volume of data because they are only charged  (if 

any) the IXPs’ fees and the logistic’s costs. In addition, by interconnecting to an IXP 

which has a national or even a local reach, data-packets with national or local origin 

and destination can remain at this level, avoiding long data transport for peering 

reasons [387, c. 10]; 

- тактика «наведення прикладу». Типовими виразами-актуалізаторами цієї 

тактики виступають: here is an example, let us illustrate, for example, for instance та 

ін., наприклад: 1. It is impossible for individuals to interact online without the 

assistance of one or more intermediaries. For instance, in the real world I can talk to 

my friends face to face. [371, c. 10]; 2. Again, this design feature is not just a technical 

phenomenon, but also has far-ranging social implications. For example, if a network 

acts as a mere transport facility … [380, c.  17]; 

- тактика пояснення, наприклад: 1. In programming, this strategy is often used in 

the following sense. One tries to divide the problem into two or more smaller, similar 

programs. If the division can be done, then the same process can be performed on the 

smaller problems. If the division can be done without too much effort (during 

execution), then an effective, efficient algorithm may have been developed [360, c. 226]; 

2. Practically, latency is usually appeared when the overall route consists of a high 

number of hops (Internet terminology for switching through various nodes) [387, 

c. 14]. 

Визначальною для текстів монографії є стратегія адресованості, оскільки 

«науковий текст є не тільки носієм інтелектуальної інформації, але й засобом 

наукового спілкування. Тому автор еталонного тексту, щоб його правильно 

зрозуміли, «будує» текст, орієнтуючись на читача і прагнучи передбачити його 
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можливі реакції» [113, с. 100]. Стратегія адресованості більшою чи меншою 

мірою простежується на всіх етапах викладу тексту монографій. Вона 

реалізується у контактоустановлюючій тактиці та тактиці привертання уваги 

читача.   

Контактоустановлювальна тактика спрямована на встановлення та 

підтримання контакту з читачем, а також залучення його до участі у міркуваннях 

автора. Засобами розгортання контактоустановлювальної тактики можуть 

слугувати питально-відповідні комплекси, непрямі звернення-згадування читача 

та інші конструкції. Наприклад: Whether in principle that is a good or a bad thing is 

a moot point. When you provide a service that plays an ever-increasing role in the 

modern economy, you will be a particular beneficiary during periods of economic 

growth, but equally in recessionary times you will become in principle highly 

vulnerable as customers cut back on an ever-rising share of their discretionary 

spending [377, c. 2]. 

Тактика привертання уваги читача реалізується за допомогою низки 

мовних одиниць та конструкцій, які у великому обсязі спеціальної наукової 

інформації, що міститься у монографіях, слугують маркерами виділення 

найважливіших аспектів знання. Да таких одиниць та конструкцій належать 

наступні: note, consider, without doubt, in fact, it is necessary to say, it is important to 

note, we want to emphasize та ін. Наприклад: 1. It is important to note that the ability 

to utilize contracts is inherently limited to services that are in a position to require users 

to enter into contracts to accept their services [371, c. 11]. 2. Often portrayed as a 

subset of the emerging online community culture, the technology-savvy geeks and 

hackers deserve special attention. While the concept is contested, hackers are 

commonly understood as members of ‘a community … .[380, c. 12]. 

Використання у текстовому полотні наукової монографії «монологічного 

питання» дозволяє запросити читача до спільних роздумів. За допомогою такого 

типу питання автор актуалізує проблемну ситуацію і ніби то звертається до 

читача за порадою по вирішенню цієї проблеми [174, с. 38]: 1. But what is the 

digital revolution and how can this be understood as an object of global governance? 
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2. As robots become more autonomous, the question of where liability rests when 

something goes wrong is complicated. Is it the manufacturer, the programmer, the user 

(who gave a bad instruction), or some combination of all of them?[356, c. 12]. 

Cтратегія толерантності тісно пов’язана зі стратегією адресованості. 

Комунікативна мета стратегії толерантності полягає в діалогічній взаємодії, 

орієнтації суб’єкта мовлення на співробітництво, взаємоповазі і взаєморозумінні з 

адресатом. Як ключова стратегія толерантність створюється в 

метакомунікативному плані англомовного наукового тексту сукупністю тактик: 

тактики діалогізації міркування, тактики погодження з думками інших авторів та 

визнання їх досягнень, тактики вираження вдячності. Кожна з тактик 

актуалізується в текстовому полотні за допомогою низки мовленнєвих ходів і 

засобів мови, спрямованих на вирішення певних аспектів комунікативної стратегії 

[215, с. 11]. 

Тактика діалогізації є прагматичною основою стратегії толерантності, 

адже весь пізнавальний процес розглядається як діалог автора і читача, автора й 

опонента, автора і попередника, автора і сучасника та ін. Ця тактика 

оформлюється через номінацію читача, оцінні словосполучення, інклюзивний 

займенник we, імперативні і питальні конструкції в контактоустановлювальній 

функції, наприклад: 

Інклюзивний займенник we: Since many of us are informed by movies, sound-

bite media, and other unreliable sources, we are often poorly informed about what 

state-of-the art robots  look like and what they can do right now [381, c. 7]. 

Імперативні конструкції в контактоустановлювальній функції та згадування 

у третій особі: Let us return to program (14.3) for a moment. It has a pleasing 

symetry, which is possible because of the nondeterminism. If there is no reason to 

choose between z:=x and z:=y when x=y, one should not be forced to choose. 

Programming requires deep thinking, and we should be spared any unnecessary 

irritation [360, c. 175].    

Питальні конструкції в контактоустановлювальній функції: Shifting is the 

expensive operation, so we try to change the data representation to make it less 
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expensive. How can this be done, perhaps to eliminate the need for shifting 

altogether? [360, c. 248]. 

Тактика погодження з думками інших авторів та визнання їх досягнень 

часто зустрічається в аналізованих нами монографіях. Вона актуалізується такими 

конструкціями: I appreciate the opinion, we agree with, that was a remarkable 

research, the advantage of this work is, this paper clarified some of the problems та ін., 

наприклад: Boer (2001) also described the experience of observing client movement 

through the languahe used by client. … Kincaid (1997) made a similar observation of 

being able to recognize the process students would go through if they were reflecting on 

actual interviewing skill practices as opposed to writing a reflection without actually 

completing the practice. These experiences are helping to define the relationships that 

take place online and are useful in articulating models, theories, and future research 

needs [389, c. 13].   

Тактика вираження вдячності іншим суб’єктам науки оформлюється 

оцінними лексемами, на кшталт grateful, thanks, helpful comments and criticism, 

inspiring discussions, номінацією об’єкту вдячності members of the research group, 

fellow scholars та ін. [10, с. 12], наприклад: 1. Andy provided guidance on this 

research and I am grateful for his support and inspiration [387, c. 3]; 2. So many 

friends and colleagues have helped me over the years with this project that I know I’ll 

omit someone if I try to list them all, but I’m going to do my best. Appologies if the list 

is necessarily incomplete, but for what it’s worth, my heartfelt thanks go to: Professors 

Jessica Litman … [371, c. 6]. 

Отже, в основу будь-яких комунікативних стратегій  і тактик покладена 

загальна інтенція мовця (автора, адресанта). Представлена типологія 

комунікативних стратегій і тактик англійськомовних монографій з інформаційних 

технологій дозволяє нам стверджувати про те, що в аналізованих нами  творах 

вони націлені, по-перше, на презентацію і передавання спеціальних наукових 

знань адресату (читачу). Про це свідчить постійно застосовувана авторами 

інформаційно-аргументативна стратегія, яка реалізується у цілому комплексі 

комунікативних тактик: адресант і адресат взаємодіють один з одним відповідно 
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до комунікативної схеми «професіонал – професіонал». Окрім того, ефективності 

комунікації сприяють також описані стратегії адресованості і толерантності, які 

створюють сприятливі умови для досягнення автором поставленої мети. 

 

3.3. Прагматика мовних одиниць англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій 

Як уже було зазначено вище, сутність лінгвопрагматичного підходу до 

інтерпретації мовленнєвих творів полягає у виявленні залежностей текста від 

цілей адресанта. Оскільки вплив настанови поширюється не тільки на ціле, але й 

на його частини, правомірно говорити не тільки про прагматику тексту, але також 

про прагматику мовних одиниць. 

Прагматика мови вивчає правила вибору, вживання, й впливу мовних 

одиниць на учасників акту комунікації. Такі правила розглядаються з позиції 

мовців і у співвіднесеності з умовами комунікації, тобто з параметрами широкого 

контексту. 

Розгляд основних аспектів прагмалінгвістики уможливив встановлення її 

ключового поняття «користувача мови» – мовця і слухача, які здійснюють вибір і 

вживання мовних одиниць у відповідності до тих особливостей вживання 

лексики, які зв’язані з соціальним статусом мовців, з реальними умовами 

комунікативних актів і їхнім впливом на слухача. Також актуальні такі параметри, 

як місце, час, цілі, намір мовця, його соціальне положення, професія, стать, вік. 

Окрім екстралінгвістичних факторів, що впливають на вибір і вживання слова в 

комунікативному акті, існують фактори змістовного характеру, які закодовані на 

рівні семантики мовних одиниць і також впливають на їх функціонування. 

Взагалі, прагматика мови «пов’язана з вивченням категорії корисності, 

цінності, зрозумілості знака, а також з дослідженням семантичної інформації, де 

суттєву роль відіграє питання про оцінку інформації, яку видобуває адресат з 

тексту» [196, с. 41].  

Складність дослідження прагматики мовних одиниць полягає в її 

безпосередньому зв’язку з мовленнєвою діяльністю. Прагматика – це галузь 
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лінгвістики, яка взагалі не піддається аналізу з точки зору індивідуальних 

лексичних одиниць, що пояснює необхідність контексту і підкреслює особливе 

положення прагматики серед інших рівнів дослідження. 

Думка про важливість контекстуальної обумовленості мовних одиниць 

простежується, наприклад, у праці О. С. Азнаурової, у якій розвивається ідея про 

те, що мову можна описати і пояснити тільки в контексті, тобто за умови її 

функціонуванні [2, c. 59]. Н. Д. Арутюнова підкреслює, що «прагматика – це 

галузь дослідження в семіотиці і мовознавстві, в якій вивчається функціонування 

мовних знаків у мовленні» [8, c. 389]. При цьому треба мати на увазі, що поняття 

контексту в прагматичних дослідженнях не обмежується лише текстом, в якому 

вживана мовна одиниця, необхідне врахування умов, в яких здійснюється 

ситуація спілкування, тобто «комплекс зовнішніх умов спілкування, що наявні у 

свідомості мовця в момент здійснення мовленнєвого акту: хто – кому – про що – 

де – коли – чому – навіщо – як?» [2, c. 38]. 

На думку Ф. Бацевича, основою формування прагматичних аспектів 

(складників, елементів) одиниць і категорій різних рівнів мови є суб’єктивне 

ставлення людей (груп людей, етносів) до певних об’єктів (у широкому розумінні 

слова) дійсності і одиниць, які їх позначають. Існуючи у мовленні (спілкуванні) 

людей, прагматичні елементи когнітивної діяльності людини (емотивні, 

експресивні, естетичні, етичні, стильові, жанрові тощо) із часом можуть входити 

до структури елементів і категорій мови та закріплюватися поряд з елементами і 

категоріями референційними, формуючи прагматичне значення мовних одиниць і 

категорій. Як результат – прагматичний компонент стає постійним (узуальним) 

складником лексичного чи граматичного значення, сприймається як явище мови 

та фіксується в словниках або граматиках конкретної мови у вигляді стилістичних 

і стильових позначок. Прагматичний складник мовної одиниці – це закріплене в 

ній (лексемі, афіксі, грамемі, синтаксичній конструкції) ставлення мовців до 

дійсності, змісту повідомлення, адресата [19, с. 81]. Наприклад: While the 

development of new information is undoubtedly important, particularly in fields such as 

intellectual property, the dissemination of that information online is what comprises the 
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basis of most Internet conflicts ranging from defamation and privacy incursions to 

intellectual property infringement [371, с. 9]. Ця синтаксична конструкція виражає 

суб’єктивне ставлення автора до появи нової інформації у світі. Хоча вона і не 

заперечує важливості розвитку нової інформації, про що свідчать конотативно 

забарвлені лексеми undoubtedly important, це ставлення, на наш погляд, має дещо 

негативний характер. Прагматичний складник притаманний таким лексемам: ‘the 

basis of most Internet conflicts’, ‘defamation’, ‘privacy incursion’, ‘infringement’.  

З останнього визначення випливає, що прагматичний аспект мови 

пов’язується безпосередньо з людиною, як «суб’єктом мовного спілкування, 

творцем мови і її «користувачем» [186, с. 10]. Автор висловлювання здійснює 

вибір необхідних мовних одиниць і організовує повідомлення у відповідності до 

поставлених цілей. На думку Г. В. Колшанського, будь-яка інформація, що 

передається конкретним суб’єктом у конкретних умовах, є одночасно 

об’єктивною (повідомлення про якийсь факт) і суб’єктивною (оцінка існуючого 

факту). Саме цей суб’єктивний момент – «емоції, різного роду оцінки, включені в 

зміст мовлення, орієнтованого на конкретного партнера», він називає 

прагматикою [108, с. 140]. 

Прагматика мовних засобів тісно пов’язана з існуванням прагматичних 

значень мови. Термін «прагматичне значення» різними дослідниками тлумачиться 

по-різному. Як випливає з філософських концепцій семіотики, будь-якому знаку 

властиві три типи відношень: семантичні (що відображають зв’язок знака з 

позначуваним предметом), синтаксичні (що зв’язують цей знак з іншими знаками 

цієї ж системи), і прагматичні (що визначають зв’язок між знаком і особами, які 

використовують його в процесі спілкування). Пізніше ці відношення почали 

розглядати як види значень знака. У мовного знака прийнято розрізняти 

семантичні (денотативні чи референціальні), синтаксичні 

(внутрішньолінгвістичні) і прагматичні значення. 

Л. С. Бархударов відносить до числа прагматичних значень стилістичну 

характеристику слова, його регістр (експресивну характеристику) й емоційне 

забарвлення слова [13, с. 108–113]. Він додає також, що «до прагматичного 
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значення примикає також те, що прийнято називати його конотацією» [там само, 

с. 123]. Тут маються на увазі додаткові асоціації, які слово викликає у свідомості 

носіїв мови. Конотація також має й емоційно-образний характер, однак, на думку 

Л. С. Бархударова, вона не є частиною значення слова. А. Нойберт трактує 

прагматичний аспект мовних знаків ширше, і включає в прагматику, окрім 

стилістики, ще й граматику і семантику, та стверджує, що прагматика може бути 

властива всьому мовленнєвому твору в цілому, навіть незалежно від його змісту 

(адже прагматичну ціль може мати не зміст, а сам факт мовлення) [312, с. 102].  

І, нарешті, третя точка зору полягає в тому, що висловлюються сумніви з 

приводу правомірності і необхідності виділення прагматичного значення як 

особливого типу значень [109, с. 103]. В. Н. Комісаров вважає, що фактично 

йдеться лише про іншу назву тієї інформації, яка неодноразово описувалася 

мовознавцями як емоційне, стилістичне, асоціативно-образне та ін. значення. 

Причому відношення тих, хто користується мовою до окремих знаків може 

виражатися не тільки через емоційний, стилістичний чи образно-метафоричний 

компоненти значення знака, але й безпосередньо входити в опис денотату [62,  

с. 50].  

Ми погоджуємося з останнім твердженням і, судячи з аналізу мовних 

одиниць монографій, вважаємо, що прагматичне значення може локалізуватися як 

у денотативному, так і в конотативному значенні слова. Денотативний 

прагматичний компонент визначає сфери вживання мовної одиниці, передбачає 

набір можливих ситуацій спілкування. У нашому випадку прикладом 

прагматичного значення, що локалізується в денотативному значенні слів є мовні 

одиниці, які вживаються лише у сфері інформаційних технологій, наприклад: 

backbone – «магістраль мережі», bandwidth – «пропускна здатність», peering – 

«пірінг, договір між провайдерами про взаємний обмін трафіком і надання 

клієнтам ресурсів своїх мереж», repeater – «репітер, простий пристрій для 

з’єднання двох сегментів або кабелів ЛОМ», halt – «апаратна зупинка роботи 

комп’ютера». 
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Конотативний прагматичний компонент відображає суб’єктивне ставлення 

до предметів і явищ реальної дійсності, певний погляд на них як об’єктів, що 

існують у свідомості носіїв мови. Актуалізація конотативного прагматичного 

компоненту веде до появи експресивного, емоційного, оцінного, емоційно-

оцінного забарвлення мовних одиниць, які нашаровуються на денотативний 

смисл [133]. Прикладом прагматичного значення, що локалізується в 

конотативному значенні слів, є наступні мовні одиниці: phenomenon – «феномен», 

scumware – «шкідливе програмне забезпечення», bottleneck – «критичний елемент, 

вузьке місце», espionage – «електронне шпигунство». 

Взагалі, прагматика мови наукових монографій визначається 

першочерговими їх властивостями, до яких належать цілеспрямованість та 

прагматична настанова, адже під час їх створення на перший план висувається 

завдання переконати читача в правильності авторських суджень і висновків, 

змінити його погляди на предмет дослідження, сформувати у нього ставлення, 

оцінки, думки, важливі з точки зору відправника тексту. Такий прагматичний 

намір адресанта реалізується за допомогою прагматично маркованих мовних 

засобів. Знання таких мовних засобів та їх оптимальне використання допомагають 

створити переконливе повідомлення. 

Автор «заздалегідь планує й організовує хід мовленнєво-мисленнєвої 

взаємодії з адресатом. Він ціленаправлено обирає такі мовні засоби, які з 

максимальною точністю виразили би його інтенцію. У залежності від своєї 

стратегії автор вибирає прямі чи непрямі способи мовної маніфестації інтенції. 

Мовний досвід адресата і його комунікативна компетенція допомагають йому 

правильно репрезентувати заключений в мовних засобах інтенціональний 

компонент [135, с. 43]. 

Висвітлення прагматичного аспекту мовних одиниць монографій включає 

такі етапи: 

- встановлення прагматичного співзначення як складової частини лексичного 

значення; 

- визначення прагматичного значення і його статусу; 
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- виявлення семантичних і прагматичних чинників, які сприяють актуалізації 

прагматичного значення слова у мовленні; 

- окреслення зв’язку між структурно-семантичними характеристиками мовних 

одиниць та їх прагматичною спрямованістю; 

- розкриття прагматичного потенціалу мовних одиниць та встановлення 

прагматичних параметрів їх функціонування у певних типах ситуацій.  

Таким чином, прагматичний аналіз мовних одиниць монографій засвідчує, 

що їх вживання визначається прагматичними чинниками, серед яких: 

- психологічний – намір адресанта впливати на адресата; 

- інформаційно-риторичний – створення сприятливих умов для сприймання 

інформації шляхом переконання у вірності власної думки. При цьому 

виконуються певні умови, які визначають їх прагматичну значущість, тобто 

вживання слова у певній формі, з особливими афіксами, наявність специфічного 

контексного оточення, метафоризації значення. 

Поділяючи думку Ю. Д. Апресяна, який стверджує, що всі мовні засоби 

мають прагматичну конотацію, ми вважаємо, що у наукових текстах монографій 

прагматичні елементи можуть входити до семантичної структури слів, 

словосполучень і синтаксичних структур. Тому ми надали прагматичну 

характеристику слів, словосполучень та речень англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій з точки зору їхньої функціональності в прагматиці 

текстів монографій. 

Взагалі, слово як об’єкт прагматичного дослідження донедавна не 

викликало пильної уваги лінгвістів, хоча в окремих працях проблем прагматики 

слова так чи інакше торкалися. Особливу цінність має монографія 

О. С. Азнаурової, в якій вперше у вітчизняній і зарубіжній лінгвістиці надається 

теоретичне обґрунтування принципів лінгвопрагматичного аналізу слова, 

виходячи з основних параметрів комунікативно-прагматичної ситуації. На думку 

О. С. Азнаурової, «множинне, повторне вживання слова в типізованій ситуації 

мовленнєвого спілкування викликає узуальне закріплення в слові прагматичної 

інформації» [2, с. 38]. Слово набуває прагматичної маркованості на рівні системи. 



174 
 

Прагматичний зміст слова кодує риси ситуації спілкування, в яких воно зазвичай 

вживається. 

Одним із завдань прагмалінгвістики є дослідження тих аспектів 

використання мови, які закодовані на рівні лексичного значення і передбачають 

обмеження на вживання лексичних одиниць. Прагматичний аналіз на лексичному 

рівні має на меті виявлення внутрішніх закономірностей, яким підкоряється 

адекватний вибір і вживання лексичної одиниці в стандартній ситуації 

спілкування. При цьому важливе значення має виявлення обмежень на її 

вживання. Виявлення закономірностей подібних обмежень припускає розробку 

типології прагматичних ситуацій з урахуванням таких параметрів, як місце, час, 

мета, намір мовця, його соціальне положення, професія, стать, вік [2, с. 84]. Звідси 

витікає, що, аналізуючи типові прагматичні ситуації і прагматичні правила, що 

витікають з них, важливо ураховувати згадані особливості індивіда.  

Під прагматичними правилами, услід за Г. Фрітцем, розуміються умови, що 

залежать від соціального статусу мовців, від комунікативної констеляції, від типу 

комунікативного акту і типу тексту [62, с. 68]. Прагматичним правилам у системі 

лексичного значення слова повинні відповідати прагматичні компоненти, що 

кодують вищеописані прагматичні параметри, а також приписують обмеження на 

вживання лексичних одиниць. Прагматичний компонент відображає ставлення до 

предметів та явищ оточуючого світу, певний погляд на них, ознаки, що пов’язані з 

цими об’єктами у свідомості носіїв мови. Наявність прагматичного компонента в 

лексичному значенні слова є мовним проявом прагматики, а реалізація цього 

компонента відбувається у процесі мовлення та проявляється у застосуванні 

прагматичної настанови, під якою розуміється усвідомлений намір автора/мовця 

вплинути на читача/слухача, при цьому важливим є характер відношень між 

учасниками комунікації (між суб’єктом та адресатом), які можуть співпадати, 

бути близькими або відрізнятися за соціально-ідеологічними, професійними, 

віковими, національними чи особистісними ознаками. Різним може бути і їхнє 

ставлення до предмету повідомлення. У процесі реалізації комунікативної 

настанови мовними засобами суб’єкт мовлення враховує різні фактори, 
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найголовнішими з яких є обсяг та характер знань адресата про предмет 

комунікації, обумовленість ставлення до предмету його знаннями та 

переконаннями, різними ціннісними критеріями, ставлення до самого суб’єкта 

тощо [120, с. 127]. 

Ми керуємося схемою структури лексичного значення слова, розробленої 

М. В. Нікітіним, згідно якої в змісті словозначення виділяються: інтенсіонал (ядро 

значення), імплікаціонал (усі стереотипні асоціації, традиційно пов’язані з 

денотатом) і емоціонал (суб’єктивно-оцінний компонент змісту). Пропоновані 

компоненти значення можуть співвідноситися з будь-яким з трьох перерахованих 

аспектів словозначення [151, c. 84] 

Якщо вони співвідносяться з інтенсіоналом, у цьому випадку сама 

денотативна зумовленість слова диктує сфери його адекватного вживання, 

окреслює коло можливих ситуацій спілкування. Ці компоненти кодують 

професіональний параметр учасників ситуації спілкування. Прагматичні 

компоненти можуть також локалізуватися в імплікаціоналі значення. Так, для 

правильного, адекватного вживання лексико-семантичного варіанту будь-якого 

слова необхідно знати, що в імплікаціоналі цього словозначення закодована 

настанова, що обмежує вживання цього слова якимись межами. Компоненти 

цього типу можуть кодувати соціальний, віковий, етнічний параметри 

комунікантів, їх рольові відношення. Нарешті, прагматичні компоненти можуть 

співвідноситися з емоціоналом значення і бути експліцитно виражені через 

емоційно забарвлені оцінні слова і дефініції. Ці прагматичні компоненти 

включають такі параметри ситуативної варіативності, як тональність ситуації 

спілкування і намір мовця. 

У зв’язку з цим в англійськомовних монографіях можна виділити три групи 

лексики: 

- слова з інтенсіональними прагматичними компонентами; 

- слова з емоціональними прагматичними компонентами; 

- слова з імплікаціональними компонентами. 
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При цьому враховувалася внутрішня комунікативна природа слова 

(ідентифікуюча чи предикатна); функції ідентифікації і предикації належать до 

прагматичних факторів, що обумовлюють функціонування словесних знаків у 

комунікативних актах. 

Якщо ім’я, що виконує ідентифікуючу функцію, виступає семіологічним 

аналогом речі чи класу речей у висловлюванні, то предикатне ім’я виступає 

семіологічним аналогом ознак речі чи класу речей [151, с. 73]. Денотат 

предикатного імені постає як одна з властивостей, ознак, якостей та ін. об’єкту 

позначення, «пропущений» через призму кваліфікативної оцінки. До слів, що 

спеціалізуються на виконанні предикатної функції, належать насамперед 

прикметники і дієслова, які за своєю природою є носіями ознак, тобто 

класичними предикатами. Однак предикатними можуть бути не лише 

прикметники і дієслова, але й іменники, що мають оцінно-характеризуючу 

моноознаковість. 

До першої групи, що складається зі слів з інтенсіональними прагматичними 

компонентами, увійшли одиниці, що за своєю природою є ідентифікуючими 

(називаючими), тобто гетеросемними. У значенні цих слів експліцитно виражений 

набір ознак денотата, за якими він ідентифікується. Ці слова, як правило, 

вживаються у вузькоспеціальній конкретній сфері, у нашому дослідженні – сфері 

інформаційних технологій. Прикладом можуть слугувати одиниці, що мають 

обмеження за професіональним параметром: microcomputer – «мікрокомп’ютер», 

hardware – «апаратне забезпечення», wireframe – «каркасний метод зображення 

об’єкта», hub – «[мережний] концентратор», processor – «процесор», digitizer – 

«діджитайзер, цифровий планшет», modem – «модем», subwoofer – «динамік 

наднизьких частот», transmitter – «трансмітер для передавання даних». Варто 

сказати, що ця група слів є найчисельнішою, оскільки в англійських монографіях 

спостерігається велика кількість прагматичних одиниць такого характеру, що є 

недивним, адже монографії належать до наукового стилю. 

До другої групи лексики належать слова, які містять приписувані 

компоненти в емоціоналі значення. Слова цієї групи, зазвичай, є предикатними за 
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своєю природою, моносемними, що репрезентують, як правило, одну ознаку, 

проте не мають такої чіткої референтної співвіднесеності, як слова першої групи. 

Це, переважно, емоційно забарвлені слова-характеристики, оцінні одиниці. Такі 

одиниці часто називають прагмемами, оскільки вони є прагматично маркованими 

в оцінному плані вже на рівні лексичної системи, наприклад: 1. But what unites the 

vast majority of these is the view that the information society is a positive force that 

should be encouraged in a global context [356, с. xii]; 2. The beauty of defining a 

function as a restricted form of relation is that the terminology and theory for relations 

carries over to functions [360, с. 318]; 3. A rough working definition would treat 

interoperability as ‘the ability to transfer and render useful data and other information 

across systems (which may include organisations), applications, or components’ [380, 

c. 16]; 4. This principle may be most clearly articulated in Baran’s and Davies’ idea of 

packet switching [380, c. 16]; 5. In this regard, the internet differs fundamentally from 

other technical networks such as the telephone network, where telephone remain 

relatively ‘stupid’ while major functions are executed in the network [380, c. 17]. 

До третьої групи увійшли слова з прагматичними компонентами в 

імплікаціоналі значення. Правильне вживання цих слів вимагає знання 

додаткових асоціацій, пов’язаних з культурою, зі специфікою та особливостями 

галузі інформаційних технологій, а також культурою та традиціями самої країни. 

Так, лексемою ‘Big Blue’ – «Блакитний гігант» іменують американську компанію 

IBM – одну з найбільших у світі виробників і постачальників апаратного і 

програмного забезпечення, а також послуг галузі інформаційних технологій. 

Варто зазначити, що у монографіях з інформаційних технологій небагато 

одиниць з прагматичними компонентами в імплікаціоналі значення. Наприклад: 

1. Attracted by the new possibilities of computer-mediated communication, a large 

number of hobbyists and ‘virtual communitarians’ connected their machine at home or 

work  first into local networks and later to the internet [380, c. 10]. Під лексемою 

‘virtual communitarians’ мають на увазі членів віртуальної комуни, людей, що 

належать до якоїсь певної групи за інтересами в інтернеті. 2. Many of the early 

BBSes like The Well had a dedicated followership of ‘people who had tried life in rural 
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communes, PC hackers, and a large contingent of the Deadheads’ [380, c. 11 ]. Під 

лексемою ‘the Deadheads’ маються на увазі послідовники рок-групи Grateful Dead. 

3. End users connect to the POPs via the local loop or otherwise the “last mile” [387, 

c. 11]. Під лексемою ‘the last mile’ розуміється кінцевий сегмент фізичної 

інфраструктури Інтернету перед будівлями кінцевих користувачів.  

Між типом мовного знака (предикатний / ідентифікуючий) і типом 

прагматичних компонентів існує певна кореляція. Так, в ідентифікуючих знаків 

прагматичні компоненти є переважно інтенсіональними й імплікаціональними. У 

значенні ідентифікуючих (гетеросемних) знаків сама денотативна зумовленість їх 

значення окреслює коло можливих ситуацій вживання цих одиниць. У 

предикатних знаків прагматичні компоненти локалізуються, зазвичай, в 

емоціоналі чи в імплікаціоналі. У них відсутня чітка референтна співвіднесеність. 

Такі слова вживаються, як правило, у квалітативних ситуаціях неофіційної 

тональності, учасники яких знаходяться в симетричних, рівних за статусом 

відносинах. Отже, можна говорити про існування в семантичній структурі 

словозначення прагматичних компонентів. При цьому не можна стверджувати, 

що прагматика слова – це лише один з аспектів побудови слова. Прагматика 

впливає на всі аспекти існування і функціонування слова. 

Між типом прагматичних компонентів і параметрами прагматичної ситуації 

існує діалектичний взаємозв’язок. Так, обмеження за професійним параметром 

обумовлені здебільшого інтенсіональними компонентами, рідше – 

імплікаціональними прагматичними компонентами, обмеження за лінією 

ситуативної варіативності (тональність, рольові відносини комунікантів) 

співвідносяться переважно з емоціоналом значення.  

Прагматичний потенціал можуть мати не лише слова, але й 

словосполучення. Прагматичний аспект дослідження словосполучень дозволяє, 

по-перше, дізнатися, з якою метою використовується словосполучення; по-друге, 

в яких умовах використовується словосполучення для досягнення своїх цілей. У 

прагматику словосполучення входять номінативний, емотивний, оцінний і 

прагматичний компоненти. 
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Простежимо прагматичний потенціал словосполучень у контексті їх 

реального використання у текстах англійськомовних монографій з інформаційних 

технологій:  The ill-fated Stop Online Piracy Act (SOPA) was perhaps an example of 

the former approach, while the implementation of § 230 of the Communications 

Decency Act (CDA) in the United States is arguably an example of the latter [371, 

c. 12]. У цьому реченні словосполучення ‘the ill-fated Stop Online Privacy Act’ 

складається з оцінного прагматичного компонента слова ‘ill-fated’ та контекстно 

обумовлених прагматичних одиниць ‘Stop Online Privacy Act’; 2. One of the most 

successful thematic mailing lists at the time was ‘SF-Lovers’, where science fiction 

fans shared their passions for cyborgs and robots rather than papers and protocols 

[380, c. 10]. У цій синтаксичній конструкції словосполучення ‘the most successful 

thematic mailing list’ складається з емотивно-оцінного прагматичного компонента 

‘the most successful’ та контекстно обумовлених прагматичних одиниць‘thematic 

mailing list’. Слова, що входять до структури словосполучення, інтерпретуються 

адресантом в залежності від оточення цих слів у певному мовленнєвому 

контексті, і визначають відношення між автором і знаком, учому і полягає 

прагматика акту комунікації. 

Науковий текст як продукт мовленнєвої діяльності є послідовністю 

комунікативних одиниць, що мають певну синтаксичну будову. Хоча речення, що 

створюють текст, змістовно об’єднуються і є частинами складної смислової 

конструкції, кожне з них має власну синтаксичну і семантичну структуру. Текст – 

це синтаксично упорядкований потік мовлення, який формується з речень-

висловлювань, що продукує автор. На відміну від словосполучення, речення 

призначене для опису якогось положення справ як цілісної композиції елементів 

ситуації.  Прагматичний потенціал речення набагато більший за прагматичний 

потенціал словосполучення. У речення, як і в мовленнєвого акту, є свій автор і 

свій адресат, і воно може реалізуватися в конкретному комунікативно-

прагматичному контексті. 

Змістовна структура речення багатоаспектна, адже речення як комплексна 

номінація описує певне цілісне положення справ (учасників ситуації і відносини, 
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що їх зв’язують), і як комунікативно-прагматична одиниця включає до свого 

складу інваріантну, контекстно незалежну частину (фактуальну складову) і 

перемінну, контекстно обумовлену частину (прагматичну складову). Відомий 

швейцарський лінгвіст Ш. Баллі поділяв речення на дві частини: диктум, тобто та 

частина речення, яка корелятивна процесу, що створює уявлення; та модус, або 

частина речення, що виражає ставлення мовця (раціональне, емоційне, вольове) 

до цього судження. 

В одному і тому ж реченні поєднані кілька різних змістовних і формальних 

структур, а саме: пропозиціональна (пропозитивна, предикатно-аргументна) 

структура; предикаційна (предикативна, суб’єктно-предикативна) структура і 

суб’єктно-об’єктна структура; актуалізаційні структури, прив’язують речення до 

предметної ситуації, що описується, і до ситуації висловлювання (інформаційна, 

ідентифікаційна, тематична і ряд інших додаткових структур з фокусом 

особистого інтересу мовця; а також структури, за допомогою яких реалізуються 

понятійні категорії модальності, темпоральності, персональності, чи особовості – 

безособовості, ствердження – заперечення і т.і.); інтенціональна 

(мовленнєвоактова, або ілокутивна, чи комунікативно-прагматична) структура 

[62, с. 80]. 

У комунікативно-функціональному плані до центру уваги потрапляє 

комунікативна інтенція – властива реченню спрямованість на вирішення 

певногомовного завдання спілкування. Вона виступає як комунікативно-

інтенціональний зміст речення, що актуалізується лише в умовах мовленнєвого 

спілкування і в регулярній співвіднесеності з мовленнєвою чи іншою реакцією 

адресата. Прагматичні типи речень виділяються на основі спільності «ефектів 

знаків», тобто спільності реакцій адресата [186, с. 112]. 

Той факт, що монографії належать до власне академічного підстилю 

наукового стилю, для якого характерні розсудливість, доказовість та 

інформативність викладу, а також те, що сфера інформаційних технологій 

належить до точних технічних наук, зумовив невелике  різноманіття 

прагматичних типів речень. 
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Для англійськомовних наукових монографій з інформаційних технологій 

характерним та найчастіше вживаним є такий прагматичний тип речення, як 

репрезентатив (термін Д. Вундерліха) та констатив (термін Г. Г. Почепцова). 

Обидва ці типи виражають ствердження, констатацію, опис, але різниця між 

ними, на нашу думку, полягає в тому, що речення-репрезентативи «відкривають 

послідовність дій, адже часто повинні містити оцінку істинності» [186, с. 111], 

вони вводять інформацію про певний об’єкт або подію, іншими словами 

репрезентують, представляють її. Констативи ж, у свою чергу, повідомляють та 

описують факти, події, ситуації, які можуть бути для читача як новими, так і вже 

раніше відомими в силу його спеціальних знань або такі, що вже були 

представлені реченнями-репрезентативами у цій монографії.  

Наведемо приклади уривків з монографій, що містять речення-

репрезентативи та речення-констативи: 1. In the U.S., Paul Baran at RAND had 

worked for some time on new ways of organizing communication networks that would 

survive a major military strike on infrastructure and came up with a new method called 

packet switching. In contrast to circuit switching, which required a direct and stable 

connection between hosts, packet switching split up all data into packets, which were 

then transmitted independently over the network and reassembled at their destination 

[380, c. 4]. У даному уривку перше речення є репрезентативом, оскільки через 

нього автор вводить у текст нове поняття ‘packet switching’ та обґрунтовує його 

появу. Друге речення – констатив. Тут автор протиставляє введене поняття 

‘packet switching’ іншому терміну ‘circuit switching’ та констатує особливості  

механізму його роботи.  

2. The Internet’s networks  can be approached from different perspectives. From 

the business point of view, the interconnected networks can be identified as being 

associated with the Internet service providers (ISPs). The latter refers to companies and 

organizations which maintain one or more interconnected networks and through these 

provide Internet access. Usually, an ISP in order to achieve the desirable global 

connectivity (i.e. connectivity with the rest of the Internet’s networks and through them 

with all the interconnected computers) needs to cooperate, interconnect and exchange 
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data with other ISPs [387, c. 9]. У цьому уривку перші два речення – 

репрезентативи, що репрезентують читачу поняття ‘Internet Service Providers’. 

Наступні два речення – констативи, які повідомляють читачеві, хто є 

провайдерами Інтернет сервісу та як вони функціонують. Не виключено, що ця 

інформація вже може бути відома читачеві. 

Крім вище описаних прагматичних типів речень, що є домінантними в 

досліджувальних текстах, в англійськомовних монографіях з інформаційних 

технологій, можна виявити поодинокі речення-квеситиви (термін 

Г. Г. Почепцова) або питальні речення. Їхня прагматика зумовлена функціями, що 

вони виконують, а саме: 

1) залучають читача до роздумів: What can be derived from the propositions 

appearing online s previous to 2.2? Using ˄-E, we can derive p and ¬q from premise  p 

˄ ¬ q.  [360, c. 55]; 

2) репрезентують у короткій формі, про що йтиметься в подальших частинах 

монографії, наприклад: What social, technical, economic and political developments 

played a role in constituting a field, in which the idea of ‘Internet Governance’ could 

thrive? What are the events, stories and ideas that preceded and made possible today’s 

discussions about governance on, of and through the internet? In this chapter, we take a 

closer look at the prehistory of internet governance – the period from the mid-1960s to 

the mid-1990s before the internet became the mass phenomenon it is today [380, c. 3]; 

3) фокусують увагу читача на важливій інформації, наприклад: So how do we 

usefully define a “robot” for the purposes of this chapter? We propose the following 

working definition: A robot is a constructed system that displays both physical and 

mental agency but is not alive in the biological sense [381, c. 6]. 

 Таким чином, актуалізація речення в мовленні робить його центральною 

одиницею синтаксичної системи та взагалі центральною одиницею мови, 

породженню якої у мові слугують всі інші компоненти мовної системи в цілому. 
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3.4. Класифікація прагматично маркованих одиниць за їхніми 

функціями 

Прагматична маркованість мовних одиниць обумовлена наявністю в їхніх 

семантичних структурах прагматичних компонентів, що диктують обмеження на 

вживання цих одиниць. До таких компонентів належать: оцінний компонент, що 

вказує на позитивну або негативну оцінку автором предметів, об’єктів чи подій, 

що він описує; емотивний компонент, що виражає емоційне ставлення 

мовця/автора тексту до повідомлення, яке він передає; компоненти соціального 

статусу, які вказують на професійну приналежність мовця, а також які включають 

культурні та історичні аспекти, що входять в площину широкого контексту. Сюди 

ж можуть бути віднесені компоненти тональності ситуації, стилістичної 

віднесеності і текстуальної організації, а також особливості регістру [111, с. 37]. 

Прагматична маркованість визначається у відповідності до таких критеріїв: 

- прагматично маркована конструкція є відступом від комунікативної норми;  

- прагматично маркована конструкція сприймається реципієнтом як дещо 

неочікуване в результаті зміни руху інформаційного потоку чи введення якісно 

нового елемента дискурсу; 

- прагматично маркована конструкція має додаткове прагматичне значення, що  

суттєво обмежує частотність її вживання [237, с. 36]. 

Дослідження прагматично маркованих мовних одиниць англійськомовних 

монографій з інформаційних технологій передбачає вивчення їх як одиниць, 

призначених для виконання певних комунікативних функцій. 

Під поняттям «функція мовної одиниці» розуміється здатність мовних 

одиниць до виконання ними певного завдання та реалізація цієї здатності, тобто 

потенціал і результат, мета функціонування [25, с. 29]. Під поняттям «функція» 

розуміють також завдання, зміст та мету мови як засобу комунікації та пізнання. 

Відповідно до цього визначення виділяють дві основні функції – комунікативну, 

або функцію взаєморозуміння, та когнітивну, або функцію пізнання. 

Комунікативна функція реалізується як засіб передачі реціпієнту змістовної 

та супровідної (прагматичної) інформації зі встановленням зворотнього зв’язку. 
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Термінологічні мовні одиниці, виконуючи комунікативну функцію, передають 

спеціальні (фахові) знання, сприйняття яких залежить від їх точності. У свою 

чергу, комунікативна функція розгалужується на називну, інформаційну, 

оцінюючу функції та функцію впливу. Під когнітивною функцією автори 

розглядають призначення мовних знаків як відтворювати у центральній нервовій 

системі предмети, явища та зв’язки об’єктивної реальності та накопичувати 

знання у свідомості, так і бути засобом понятійно-абстрактного мислення. 

Названі прагматичні функції пов’язані, по-перше, з семантикою слова, по-

друге, зі всіма компонентами всієї семантичної структури слова, тому що 

прагматика є одним із компонентів семантичної структури слова. Відповідно до 

функцій, які вони виконують, виділяємо такі прагматично марковані мовні 

одиниці: 

1) номінативні прагматично марковані одиниці. Головним завданням 

цих одиниць є виконання ними найважливішої функції – номінативної, сутність 

якої полягає у репрезентації в акті номінації об’єкту засобами мови та у 

подальшій заміні цього об’єкту його іменем у процесі мовлення та мислення. У 

змістовому аспекті поняття «номінація» трактується як позначення всього, що 

відтворюється і пізнається людською свідомістю, всього існуючого і мислимого. З 

номінативною функцією, яка визначає характер зв’язку між словом та предметом 

чи явищем, ним позначеним, пов’язаний узагальнюючий характер значення слова. 

В англійськомовних монографіях з інформаційних технологій велика 

кількість мовних одиниць є номінативними. Наведемо лише декілька їх 

прикладів: 1. There are two main metrics for approaching a computer network’s 

performance: bandwidth and latency [387, c. 13];  2. Also, it has been pointed out that 

diffusion of the Internet depends on three factors: availability, accessibility, and 

affordability. Availability means the network’s penetration into households. 

Accessibility focuses on providing access points such as public telephones and 

community Internet access sites. Affordability is measured in terms of price of 

connection [366, c. 1]. 



185 
 

2) інформувальні прагматично марковані одиниці виконують 

інформативну функцію, яка реалізується завдяки здатності мовних знаків 

об’єктивно інформувати, тобто приписувати явищам дійсності певні 

характеристики, наприклад: 1. Usually they are located in specific establishments, 

which are known under various names, such as data centers, telecom hotels, data 

warehouses, collocation, colocentre, server farms and so on, and provide a widе range 

of services [387, c. 11]; 2. Transition to digital platforms both expands the capacity of 

each and breaks down divisions among different types of communication, such as 

television, voice communication or access to the internet (a process often known as 

convergence) [353, c. 2].  

3) оцінні прагматично марковані одиниці використовуються авторами 

монографій для вираження позитивного чи негативного ставлення до дійсності, 

змісту висловлювання і адресата, наприклад: 1. Gilder (2000, p. 63) describes the 

OSI model very efficiently using the telephone analogy [387, c. 13]; 2. The multiple 

assignment is useful because it easily describes a state change involving more than one 

variable [360, c. 121];  3. The definition of intermediary is challenging, but necessary 

to create a conception of cyberlaw that is unified and cohesive. … Intermediaries are 

the most effective targets for injunctions to prevent undesirable online conduct. They 

are also often in the best position to monitor and control communications shared over 

their services [371, c. 10]. 

4) експресивні прагматично марковані одиниці. За допомогою 

експресивної функції мовець намагається справити вплив на психіку і поведінку 

адресата за допомогою особливих виразно-зображальних якостей мовних 

одиниць, таких як образність, інтенсивність зображальної ознаки, дії, 

неочікуваність семантичного рішення та ін., наприклад: 1. From a technical point 

of view, a plethora of physical facilities support the role of ISPs [388, c. 12]; 2. ‘Smart 

revolution’ is defined as a term that symbolises such a dramatic change [388, с. 4]; 3. 

The Internet and mobility, combined together, are driving massive changes in our 

societies, boosting what has been called the ‘smart revolution’ [388, с. 5]; 4. In broader 

terms, the information society is the queen of globalisation [388, с. 2]. 
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5) дефінітивні прагматично марковані одиниці. Головною особливістю 

спеціальної лексики є виконання її одиницями дефінітивної функції, сутність якої 

полягає в тому, що лексичні одиниці є засобом логічного визначення поняття. 

Функцією термінологічної лексеми є, передусім, визначення поняття. Якщо 

визначення є невідомим для слухача, то ніякі зв’язки слів, асоціації не 

допоможуть зрозуміти, сприйняти сутність прочитаного слова. У цьому полягає 

принципова різниця між загальнолітературними та спеціальними словами. 

Інколи лексичне значення мовних одиниць, що зустрічаються в 

англійськомовних монографіях з інформаційних технологій, можна з’ясувати 

через значення компонентів та зв’язок між ними, або саме слово викликає певні 

асоціації у свідомості людини із вже відомими поняттями і читач намагається 

зрозуміти дефініцію самостійно. Наприклад, розглянемо слово «bandwidth». Для 

пересічного читача ця дефініція, виходячи зі значень складових компонентів, 

розкривається як «ширина каналу». В Інтернет-мережі знаходимо наступне 

визначення цієї термінологічної одиниці: Bandwidth – the amount of data that can 

be transmitted in a fixed amount of time or range within a band of frequencies or 

wavelengths. Значення слова є дещо повнішим та глибшим ніж це здається на 

перший погляд. Якщо для розуміння слів загальнолітературної мови людині 

достатньо наявних знань та свого досвіду, то для розуміння слів спеціальної 

лексики необхідні фонові знання з певної галузі науки.  

Для зручності писемного спілкування у англійськомовних монографіях з 

інформаційних технологій замість великих за обсягом пояснень, тлумачень 

сутності певних понять використовують спеціальні лексичні одиниці, які у 

короткій та зручній для комунікантів формі передають дефініцію, визначення того 

чи іншого поняття, висуваючи на перший план найбільш суттєві для певної галузі 

знань параметри чи ознаки понять та підкреслюючи тим самим місце кожного 

окремого поняття в усталеній термінологічній підсистемі. До таких термінів 

належать: cyberspace, twisted pair, broadcasting, fixed-wire network, hot link, 

screensaver, routable protocol, interpreter, service provider таін. Дефінітивна 

функція мовних засобів з інформаційних технологій набуває особливого значення 
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для визначення й уточнення поняття з аналізованої галузі, максимально 

конкретизуючи його та усуваючи можливість неправильного чи подвійного 

розуміння його сутності. Дефінітивна функція пов’язана з уточнюючою 

функцією. 

6) уточнювальні прагматично марковані одиниці. Уточнювальна 

функція термінологічних одиниць закладена у визначенні поняття «термін», під 

яким розуміється слово або стійке сполучення слів, що служить уточненим 

найменуванням поняття, специфічного для певної галузі знань, виробництва чи 

культури. Зв’язок дефінітивної та уточнювальної функцій виявляється в тому, що 

уточнення досягається існуванням у спеціальній літературі чи термінологічних 

словниках дефініцій тих чи інших спеціальних понять, які сприяють чіткому та 

однозначному розумінню спеціальних понять галузі інформаційних технологій. 

Наведемо приклади уточнювальних одиниць: 1. Between the application layer, 

which is the nearest to the user layer, and the session layer, there is another layer 

called the presentation layer, which is the interface between two layers [387, c. 13]; 

2. At a technical level as well as at business and market level, IT, telecoms and media 

have increasingly been converging during the past decades based technologically on 

digitisation, in a broad sense, and on Internet, more specifically [388, с. 15]. 

7) пояснювальні прагматично марковані одиниці, наприклад: These 

facilities are characterized by great Internet connectivity with access to backbone 

networks and this is why low-ranking ISPs are located there or rent racks to place their 

routers in order to connect with higher-tier ISPs [387, c. 11]. 

8) спонукальні прагматично марковані одиниці. Спонукальна функція 

реалізується мовними засобами, які передають волевиявлення суб’єкта мовлення 

(мовця) з метою спонукання адресата до певної дії (зокрема й мовленнєвої), 

роздумів, вчинку, наприклад: 1. DTV provides more and better services for 

consumers on all three of these platforms, and promotes inter-modal competition, as 

without the transition of terrestrial broadcast television from analogue to digital it is 

questionable whether terrestrial broadcast television could survive as a viable 

competitor to cable and satellite [353, c. 12]; 2. It is difficult at first to use the 
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assignment command definition, for our old habits of reasoning about assignments in 

terms of execution get in the way. We have to conciously force ourselves to use it. 

Surprisingly enough, with practice it does help [360, c. 122].  

Отже, прагматична зумовленість мовних одиниць визначається їхніми 

функціями. Функція мовної одиниці розуміється як її роль, мета, призначення під 

час її відтворення у мовленні. Поряд із найголовнішими функціями мови, – 

комунікативною та пізнавальною, мовні одиниці англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій виконують й інші функції, а саме номінативну, 

інформувальну, оцінну, експресивну, дефінітивну, уточнювальну, пояснювальну, 

спонукальну, що дало нам змогу класифікувати прагматично марковані одиниці 

за цими функціями, пов’язаними з їхньою семантикою. Кожна з названих груп 

прагматично маркованих одиниць у повній мірі знаходить конкретну реалізацію в 

англійськомовних монографіях з інформаційних технологій. 

Висновки до розділу 3 

1. Характерною особливістю наукового тексту монографії є його 

прагматичність, тобто функціональна спрямованість – намагання досягти певного 

ефекту. Прагматика наукового тексту – це сукупність інтенцій автора, 

реалізованих за допомогою різних мовних засобів з метою впливу на читача, і 

розрахованих на певні екстралінгвістичні (фонові) знання читача про 

навколишній світ. Завдання прагматики текстів англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій полягає передусім у переконанні читача в 

достовірності здобутих у результаті когніції і викладених авторами наукових 

знань, у правильності їхнього наукового погляду на сутність аналізованих 

об’єктів, і в істинності встановлюваних закономірностей і тенденцій. Це завдання 

зумовлює виділення таких складових прагматики текстів англійськомовних 

монографій з інформаційних технологій, якнаявність адресанта й адресата, 

прагматична настанова тексту (інтенція), прагматичний зміст, прагматичний 

ефект. 
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2. Прагматика текстів англійськомовних монографій з інформаційних 

технологій пропонує набір стратегій і тактик для досягнення успішної 

комунікації. Це уможливило створення типології комунікативних стратегій і 

тактик, якимикористуються автори монографій. Під комунікативною стратегією 

ми розуміємо виконуваний адресантом комплекс мовленнєвих дій, спрямований 

на досягнення комунікативних цілей в конкретній ситуації спілкування. Під 

комунікативною тактикою розуміємо конкретні мовленнєві дії, що мають на 

меті досягнення впливу на певному етапі стратегічної взаємодії. Якщо стратегія – 

це головне завдання, то тактика – це конкретні способи вирішення висунутого 

завдання. 

Таким чином, в англійськомовних монографіях з інформаційних технологій 

були виділені основні стратегії та тактики. Інформаційно-аргументативна 

стратегія реалізовується у таких тактиках: «передача інформації», «апеляція до 

фонових знань», «розширення інформації», «конкретизація інформації», 

«узагальнення», «доповнення», «наведення прикладу», «пояснення». Стратегія 

адресованості реалізується у «контактоустановлювальній» тактиці та тактиці 

«привертання уваги читача». Стратегія толерантності об’єктивується у таких 

тактиках: «діалогізація міркування», «погодження з думками інших авторів та 

визнання їхніх досягнень», «вираження вдячності». 

3. Прагматика мови зосереджується на визначенні правил вибору, вживання 

мовних одиниць, а також їхнього впливу на учасників акту комунікації. Вибір 

засобів, за допомогою яких оформлюється висловлювання, мотивується 

прагматичним завданням наукового твору. В англійськомовних монографіях з 

інформаційних технологій прагматичні елементи  входять до складу семантичної 

структури слів, словосполучень і речень. Серед слів виділяються:  лексеми з 

інтенсіональними прагматичними компонентами, одиниці з емоціональними 

прагматичними компонентами та слова з імплікаціональними компонентами. 

Найбільшу кількість складають мовні одиниці з інтенсіональними прагматичними 

компонентами. Прагматика словосполучення, як і прагматика слова, складається з 

таких компонентів: номінативного, емотивного, оцінного і прагматичного. Аналіз 
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прагматичного потенціалу речень показав, що для англійськомовних наукових 

монографій з інформаційних технологій характерними та найчастіше вживаними 

є такі прагматичні типи речень, як репрезентатив та констатив, також можна 

зустріти поодинокі речення-квеситиви або питальні речення. 

4. Прагматично марковані мовні одиниці – це одиниці, у значенні яких 

наявні прагматичні компоненти, що зумовлюють обмеженість функціонування 

цих одиниць у текстах певної галузі та призначеність виконувати певні 

комунікативні функції. Відповідно до функцій в англійськомовних монографіях з 

інформаційних технологій виділяються такі прагматично марковані одиниці, як 

номінативні, інформувальні, оцінні, експресивні, дефінітивні, уточнювальні, 

пояснювальні, спонукальні. 

Основні положення цього розділу викладено в публікації авторки: [104].  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Опрацювання теоретичних джерел та комплексний аналіз текстів 

англійськомовних монографій з інформаційних технологій дозволили зробити 

такі висновки: 

1. Мовленнєвий жанр «монографія» належить до власне академічного 

різновиду наукового мовлення, що характеризується типізованою композиційною 

структурою, смисловою завершеністю, інформативно-прагматичною функцією. 

Специфіка наукових текстів монографій зумовлена, перш за все, їхнім 

функціонально-прагматичним призначенням. З одного боку, вони служать 

засобом зберігання і передачі у вербальній формі наукових знань про найновіші 

здобутки досліджень, результати пізнавального досвіду (як практичного, так і 

теоретичного), фіксують картину світу з позицій науки галузі інформаційних 

технологій через опис основних категорій, концептів та понять цієї науки, 

розкривають існуючі між ними зв’язки і взаємовідносини, сприяють збагаченню і 

розвитку наукових знань цієї галузі. З іншого боку, вони мають переконати читача 

в достовірності здобутих і викладених автором наукових знань, в правильності 

наукового погляду автора на сутність наукових понять, тобто в об’єктивності його 

власної позиції, і в істинності встановлюваних закономірностей. 

2. Монографія належить до такого різновиду писемних текстів, які 

зумовлюються соціально закріпленими, стандартизованими мовленнєвими 

ситуаціями у межах певної суспільно-комунікативної сфери та характеризуються 

визначеними стійкими, змістовними та формальними ознаками. Найсуттєвішими 

властивостями монографії є її дискурсивність, дискретність, усталеність, 

діалогічність, точність, логічність, абстрактність і узагальненість. 

3. Семантичні особливості мовних одиниць в англійськомовних наукових 

монографіях з інформаційних технологій визначаються з огляду на: а) семантичні 

відношення між ними; б) їхню тематику; в) словотвірну структуру; г) стилістичне 

забарвлення та функціональне навантаження. У текстах монографій семантичні 

відношення між одиницями терміносистеми англійської мови актуалізовано 

синонімічними, меронімічними та гіпонімічними рядами, антонімічними 
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опозиціями, а також лексико-семантичними варіантами полісемічних та 

омонімічних слів.  

Класифікація мовних одиниць за тематикою свідчить про системну 

організацію термінології в англійськомовних наукових монографіях. 

Семантичний аналіз різнопланових мовних одиниць монографій уможливив 

виділення вісьми тематичних груп. Найчисельнішими виявилися такі групи: 

«Мережі», «Програмне забезпечення» та «Програмування», в їхніх межах також 

виділено тематичні підгрупи. Найменш чисельними є тематичні групи на 

позначення видів комп’ютерів та послуг, що надаються за участі інформаційних 

технологій. Як показало дослідження, відношення всередині тематичних груп 

можуть бути взаємодоповнюючими, уточнюючими, а зв’язки між групами 

здійснюються або шляхом зіткнення всього кола значень однієї групи з колом 

значень інших груп, або за допомогою різноманітних семантичних зв’язків одного 

члена групи з іншими конституентами цієї групи. 

 Структура термінологічних одиниць сфери інформаційних технологій у 

монографіях визначається традиційними словотворчими способами англійської 

мови: афіксацією, словоскладанням та скороченням. Відповідно до цього 

розрізняються кореневі, афіксальні, складні слова (композити), усічення, 

абревіатури, телескопізми. Афіксальні терміни представлені лексичними 

одиницями, що утворені за допомогою приєднання до їхньої твірної основи 

префіксів і суфіксів. Серед афіксальних термінів найбільшу кількість складають 

лексичні одиниці, утворені суфіксальним способом. Найпродуктивнішими є три 

групи суфіксів, які утворюють переважну більшість термінів сфери 

інформаційних технологій у монографіях: -ion/-tion/-sion; -er/or; -ing.  

Найпродуктивнішими префіксальними засобами творення лексики 

англійськомовних монографій є префікси tele-, multi-, cyber-.   

За структурою компонентів англійськомовні складні одиниці сфери 

інформаційних технологій поділяються на: композити, що складаються з простих 

основ; складні лексеми, в яких хоча б один компонент є похідною основою; 

складні слова, в яких один з компонентів є скороченням; композити, в яких один з 
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компонентів є складним словом. Скорочені слова представлені усіченнями, 

абревіатурами та телескопізмами. Високопродуктивними серед них виявилися 

абревіатури, що зумовлено самою природою підмови інформаційних технологій, 

фактом компресії та економії мовних зусиль при повідомленні та обміні 

інформацією в інформативно-комунікативному просторі. 

Серед термінів-словосполучень найчисельнішими є двокомпонентні 

лексичні одиниці, представлені такими моделями: N+N, Adj.+N, Part.I+N, 

Part.II+N, N+PartI, Abb.+N, N+Abb., Num.+N. Трикомпонентні та 

чотирикомпонентні словосполучення наявні у меншій кількості в аналізованих 

монографіях. 

4. Прагматику текстів англійськомовних монографій з інформаційних 

технологій визначають такі її конституенти: наявність адресанта й адресата; 

прагматична настанова тексту (інтенція); прагматичний зміст; прагматичний 

ефект. Ці складові прагматики діють не ізольовано, а доповнюють одна одну, 

формуючи цілий комплекс взаємозв’язаних компонентів. Так, початковим етапом 

взаємозв’язку цих компонентів слугує інтенція автора (адресанта), який прагне 

передати інформацію потенційному читачу (адресату). Інтенція реалізується в 

тексті монографій і трансформується в прагматичну настанову тексту, на основі 

якої формується прагматичний зміст твору, що зумовлює прагматичну 

спрямованість тексту та реалізує прагматичний ефект. 

5. У межах прагматики текстів англійськомовних монографій з 

інформаційних технологій виділяються три основні комунікативні стратегії: 

інформаційно-аргументативна стратегія, стратегія адресованості, стратегія 

толерантності. Кожна з них реалізується у відповідних комунікативних тактиках. 

Інформаційно-аргументативна актуалізується у таких тактиках: «передавання 

інформації», «апеляція до фонових знань», «розширення інформації», 

«конкретизація інформації», «узагальнення», «доповнення», «наведення 

прикладу», «пояснення». Стратегія адресованості реалізується у 

«контактоустановлювальній» тактиці та тактиці «привертання уваги читача». 

Стратегія толерантності втілюється у таких тактиках: «діалогізація міркування», 
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«погодження з думками інших авторів та визнання їхніх досягнень», «вираження 

вдячності». Окреслена типологія комунікативних стратегій і тактик 

англійськомовних монографій з інформаційних технологій свідчить про те, що в 

цих творах вони спрямовані насамперед на репрезентацію та передавання 

спеціальних наукових знань адресатові (читачеві). Доказом цього є постійно 

застосовувана авторами монографій інформаційно-аргументативна стратегія, яка 

реалізується у великій кількості виявлених нами комунікативних тактик. 

6. Прагматика мови визначається першочерговими властивостями наукових 

монографій, до яких належать цілеспрямованість та прагматична настанова, адже 

при їх створенні на перший план висувається завдання переконати читача в 

правильності авторських суджень і висновків, збагатити його знання про об’єкт 

дослідження, сформувати у нього ставлення, оцінки, думки, важливі з точки зору 

відправника тексту. Такий прагматичний намір адресанта актуалізується у тексті 

монографії за допомогою прагматичних мовних засобів. В англійськомовних 

монографіях з інформаційних технологій прагматичні елементи є складовими 

семантичної структури слів, словосполучень і речень. Серед слів виділяються:  

лексеми з інтенсіональними прагматичними компонентами, одиниці з 

емоціональними прагматичними компонентами та слова з імплікаціональними 

компонентами. Найбільшу кількість складають мовні одиниці з інтенсіональними 

прагматичними компонентами. Прагматика словосполучення, як і прагматика 

слова, включає номінативний, емотивний, оцінний і прагматичний компоненти. 

Аналіз прагматичного потенціалу речень показав, що для англійськомовних 

наукових монографій з інформаційних технологій характерним та найчастіше 

вживаним є такий прагматичний тип речення, як репрезентатив та констатив. 

Окрім того, у текстах монографій зустрічаються поодинокі речення-квеситиви або 

питальні речення. 

7. Прагматично марковані мовні одиниці в текстах англійськомовних 

монографій з інформаційних технологій, залежно від виконуваних функцій, 

поділяються на номінативні, інформувальні, оцінні, експресивні, дефінітивні, 

уточнювальні, пояснювальні, спонукальні. 
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Перспективи дослідження полягають у глибшому дослідженні  

прагматичного потенціалу жанрів інших технічних наук, прагматичних 

можливостей мовних одиниць та їх взаємозв’язків з іншими компонентами 

семантичної структури слова. Перспективним напрямком подальших студій може 

стати дослідження лінгвопрагматичних та лінгвокогнітивних параметрів інших 

жанрів англійськомовних наукових творів, висвітлення синергії вербальних і 

невербальних одиниць у складі текстів науково-технічного та науково-

популярного характеру. 
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