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АНОТАЦІЯ 

 

  Судус Ю. В. Мовленнєві тактики реалізації стратегії дискредитації в 

англомовному дипломатичному дискурсі.  ̶  Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».  ̶ Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника, Запорізький національний університет, 

Івано-Франківськ  ̶  Запоріжжя, 2017.  

Дисертаційна робота присвячена дослідженню стратегії дискредитації, що є 

специфічною лінгвопрагматичною характеристикою сучасного англомовного 

дипломатичного дискурсу, а саме мовленнєвим тактикам, що сприяють її 

реалізації в дискурсі дипломатів США, зокрема в промовах чотирьох 

американських дипломатів – Саманти Пауер, Вікторії Нуланд, Джеффрі Пайєтта 

та Деніела Байєра – стосовно військового конфлікту на сході України, 

виголошених упродовж 2013  ̶  2015 рр.  

Увагу зосереджено на сучасному англомовному дипломатичному дискурсі, 

зокрема на промовах американських дипломатів, які були виголошені упродовж 

2013  ̶  2015 рр., та стосуються військового конфлікту на сході України. Об’єктом 

дослідження є англомовний дискурс дипломатів США, який містить мовленнєві 

тактики реалізації стратегії дискредитації. Предметом вивчення є мовленнєві 

тактики реалізації американськими дипломатами стратегії дискредитації у 

промовах напередодні військового конфлікту на сході України та у фазах його 

чергового загострення. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше на 

матеріалі англомовного дипломатичного дискурсу здійснено спробу 

комплексного прагматичного аналізу та класифікації дискурсивних тактик, що 

реалізують стратегію дискредитації у мовленні дипломата; уточнено систему 

виокремлення ознак дипломатичного дискурсу з-поміж інших різновидів 

дискурсу; уточнено з лінгвістичних позицій ознаки стратегії дискредитації в 
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сучасному англомовному дипломатичному дискурсі; розроблено класифікацію 

мовленнєвих тактик, які реалізують стратегію дискредитації, їх ознак та 

лінгвальних маркерів у дипломатичному дискурсі. 

Матеріалом дослідження слугували 97 промов чотирьох американських 

дипломатів, а саме: Саманти Пауер, Вікторії Нуланд, Джеффрі Пайєтта та 

Деніела Байєра за 2013  ̶  2015 рр. загальним обсягом 25 др. арк., опубліковані на 

офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет (https://ukraine.usembassy.gov, 

http://www.washingtonpost.com). Шляхом суцільної вибірки, на основі 

проведеного контент-аналізу було виокремлено й проаналізовано 930  

висловлень, за допомогою яких реалізуються мовленнєві тактики, що в свою 

чергу сприяють успішності використання стратегії дискредитації в 

дипломатичному дискурсі.  

Метод контент-аналізу став передумовою відбору фактичного матеріалу. 

Досліджувані промови були охарактеризовані з точки зору тональності. 

Встановлено, що висловленням дипломатів притаманна негативна, подекуди 

маніпулятивна тональність, а індикаторами такого типу тональності є лексеми з 

негативною конотацією вжиті по відношенню до об’єкта дискредитації. Аналіз 

даних вивчення мовлення дипломатів засвідчив, що тексти промов               

Саманти Пауер, Джеффрі Пайєтта, Вікторії Нуланд та Деніела Байєра містять 

накопичення слів з негативною конотацією, а це здійснює ефект впливу на 

слухача, в чому і виражається їх негативна тональність. Лексеми, що 

неодноразово повторюються, схиляють слухача до мисленнєвої дискредитації. 

З’ясовано, що стратегія дискредитації є однією з найпотужніших 

конфліктних стратегій мовної поведінки англомовного дипломата, яка 

реалізується в дипломатичному дискурсі за допомогою таких тактик: 

звинувачення, безособове звинувачення, викриття, «всеохопна правда», осуд, 

погроза, наказ, образа, згадування в негативному світлі, протиставлення.  

У чотирьох досліджуваних мовців, основними виявились дві тактики: 

тактика згадування в негативному світлі та звинувачення, які найповніше та 

найчастотніше реалізують стратегію дискредитації в мовленні дипломатів 

https://ukraine.usembassy.gov/
http://www.washingtonpost.com/
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переважно через прямі асертивні мовленнєві акти, що безумовно свідчить про 

стверджувальний характер мовлення в текстах промов усіх чотирьох дипломатів. 

Відтак встановлено, що провідними мовленнєвими тактиками реалізації стратегії 

дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі є тактики згадування в 

негативному світлі та звинувачення. Ці мовленнєві тактики реалізуються в 

англомовному дипломатичному дискурсі прямими асертивними мовленнєвими 

актами, а також їм притаманні певні лінгвальні маркери.  

Також з᾽ясовано, що, маючи стверджувальний характер, висловлення 

дипломатів містять лексеми, які не мають чіткого значення. Серед них у 

промовах дипломатів зафіксовано такі, що реалізують прийом «анонімного 

авторитету» –  necessary / unnecessary, right, responsible, unlikely, critical, serious, 

significant, widespread, common, special, unacceptable, sufficient, futher – та 

виступають як інтенсифікатори. Встановлено, що, вдаючись до зумисної 

двозначності, дипломат за допомогою вищезгаданих лексичних одиниць 

оптимізує свій уплив на процес сприйняття адресатом мовлення. Такий прийом 

сприяє реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному 

дискурсі напередодні військового конфлікту та у фазах його чергового 

загострення.  

  Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення й висновки роботи можуть бути використані в навчальній роботі 

ВНЗ, зокрема у викладанні нормативних курсів теоретичної граматики (розділи 

«Аналіз дискурсу», «Прагматика речення»), комунікативної лінгвістики (розділ 

«Природа, компоненти і форми комунікації»), загального мовознавства (розділи 

«Мова і мовлення», «Мова і свідомість», «Мова і суспільство», «Мова і 

комунікація»), теорії мовної комунікації (розділи «Комунікативні ресурси», 

«Лінгвоструктурний підхід до вербального коду в комунікації», «Організація 

мовного коду в комунікації», «Тактико-стратегічний та мовленнєвоактовий 

потенціал мовної комунікації»), на заняттях із практики навчання англійської 

мови для розвитку навичок комунікації впливу й формування комунікативної 

компетенції студентів. Результати дослідження можуть знайти застосування в 
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навчально-методичній роботі (укладання навчальних і методичних посібників, 

пов’язаних із проблемами дослідження) та в подальших наукових розвідках 

студентів та аспірантів, особливо під час навчання англійської мови для 

спеціальних цілей майбутніх дипломатів.  

  Перспективним напрямом подальшого дослідження автор вбачає більш 

докладне  вивчення способів та засобів реалізації мовцем інших стратегій у 

дипломатичному дискурсі, вивчення їхнього репертуару на матеріалі політичного 

дискурсу, аналізу впливу гендерних відмінностей на структурування 

дипломатичного дискурсу, а також дослідження способів реалізації стратегії 

дискредитації в інших видах дискурсу та на матеріалі інших мов.  

  Ключові слова: англомовний дипломатичний дискурс, дипломатична 

промова, стратегія дискредитації, мовленнєві тактики, мовленнєві акти, 

лінгвальні маркери. 

SUMMARY 

 

Sudus Y. V. Speech Tactics of Discrediting Strategy in American English 

Diplomatic Discourse.  ̶  Manuscript.   

  Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD). Speciality 10.02.04.  ̶ 

Germanic Languages.  ̶ Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 

Zaporizhzhia National University, Ivano-Frankivsk  ̶  Zaporizhzhia, 2017.  

 This dissertation is devoted to the study of the discrediting strategy, which is a 

linguistic and pragmatic characteristic of contemporary American English diplomatic 

discourse, namely, to speech tactics that contribute to its implementation in the 

discourse of the US diplomats.  

  Attention is focused on modern American English diplomatic discourse, in 

particular on the US diplomats’ speeches of 2013  ̶  2015, and related to the military 

conflict in the eastern Ukraine. The object of the study is the American English 

discourse of the US diplomats, which contains speech tactics of discrediting strategy. 

The subject matter is the tactics of the U.S. diplomats aimed at implementing the 
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discrediting strategy in their speeches on the eve of military conflict in the eastern 

Ukraine and during the phases of its aggravation.   

The scientific novelty of the obtained results is defined in terms of the fact that 

the attempt of implementing a comprehensive pragmatic analysis and classification of 

discursive tactics which implement the discrediting strategy in the speech of diplomats 

was made for the first time on the material of the American English diplomatic 

discourse; the system of distinguishing features of diplomatic discourse among other 

types of discourse is specified; the features of the discrediting strategy in modern 

American English diplomatic discourse are distinguished; the classification of speech 

tactics which implement the discrediting strategy, their features and linguistic markers 

in the diplomatic discourse is developed.  

  The research was based on 97 speeches of the US diplomats, namely: S. Power, 

V. Nuland,  J. Pyatt, and D. Baer during 2013  ̶  2015 with a total volume of more than 

110,000 words (about 400 pages), published on official web pages 

(https://ukraine.usembassy.gov, http://www.washingtonpost.com). 930 statements 

were analysed through content analysis with a continuous sampling method. The 

method revealed a set of speech tactics that contributed to the diplomats’ successful 

implementation of discrediting strategy.  

  It was revealed that discrediting strategy is one of the most powerful conflict 

strategies of the American English diplomat verbal behavior, which is implemented in 

the diplomatic discourse by means of such tactics as: accusation, impersonal 

accusation, disclosure, “universal truth”, condemnation, threat, order, mentioning in a 

negative light and contrast. The leading linguistic tactics of implementing the 

discrediting strategy in the American English diplomatic discourse are tactics of 

mentioning in a negative light and accusation. These speech tactics are implemented 

in American English diplomatic discourse by direct assertive speech acts, as well as by 

certain linguistic markers, the use of deliberate ambiguity, namely by “weasel words”. 

  The study also found that the diplomats’ statements of affirmative nature 

contained words that did not have a clear meaning and may affect the recipientʼs 

perception of the words of the communicative message in general, thereby contributing 

https://ukraine.usembassy.gov/
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to the implementation of the discrediting strategy in the diplomatic discourse. Among 

them, in the speeches of diplomats, there were recorded the following weasel words: 

“necessary / unnecessary”, “right”, “responsible”, “unlikely”, “critical”, “serious”, 

“significant”, “widespread”, “common”, “special”, “unacceptable”, “sufficient”, 

“futher”. It was proved that the use of intentional ambiguity used by the US diplomats, 

based on the so-called “weasel words” has an effect on the process of perceiving the 

diplomatʼs speech by the addressee, thus serving as one of the methods that contribute 

to the implementation of the discrediting strategy in the American English diplomatic 

discourse on the eve of military conflict and during the phases of its further 

aggravation. 

The practical significance of the results obtained is that the main provisions and 

conclusions of the dissertation can be used in courses of theoretical grammar 

(“Analysis of Discourse”, “Pragmatics of Sentence”), general linguistics (“Language 

and Speech”, “Language and Communication”), communicative linguistics (“Nature, 

Components and Forms of Communication”), theory of linguistic communication 

(“Communicative resources”, “Linguistic Structural Approach to Verbal Code in 

Communication”, “The Organization of Speech Code in Communication”, “Tactical, 

Strategic and Speech Act Potential of Verbal Communication”) in English practice 

classes to develop communication skills and competence of students.  

The perspective of the further research is to study other strategies of the speaker, 

methods of their implementation, gender differences in the diplomatic discourse, as 

well as other types of discourse in other languages.  

Key words: American English diplomatic discourse, diplomatic speech, 

discrediting strategy, speech tactics, speech acts, linguistic markers. 
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ВСТУП 

Сьогодні дипломатія є дієвим засобом здійснення зовнішньої політики 

держави, сукупністю невоєнних практичних заходів, прийомів і методів, 

застосовуваних з урахуванням конкретних умов і характеру розв’язуваних задач; 

офіційною діяльністю глав держав і урядів, міністрів закордонних справ, 

керівників іноземних відомств, дипломатичних представництв за кордоном, 

делегацій на міжнародних конференціях по здійсненню цілей і завдань 

зовнішньої політики держави, захисту прав та інтересів країни, її установ і 

громадян за кордоном. Зазвичай із поняттям «дипломатія» прийнято пов’язувати 

мистецтво ведення переговорів для запобігання чи врегулювання конфліктів, 

пошуків компромісів і взаємоприйнятних рішень, розширення та поглиблення 

міжнародного співробітництва. Дипломатичні процеси не можуть тривати без 

мовленнєвого спілкування. Одним із найпопулярніших різновидів дипломатії у 

країнах світу є дипломатична промова.  

Мовні засоби в дипломатичному дискурсі є головними інструментами 

реалізації невоєнних заходів і ведення переговорів. Відтак, очевидною є потреба 

в описі, систематизації та класифікації згаданого арсеналу засобів, якими 

послуговуються діячі цієї сфери й роду занять. Особливу увагу дипломатів 

привертають проблеми попередження та розв’язання конфліктів, адже в 

сучасному світі їхня кількість суттєво збільшується [53, с. 7].  

  Дисертацію присвячено дослідженню стратегії дискредитації, що є 

специфічною лінгвопрагматичною характеристикою сучасного англомовного 

дипломатичного дискурсу, зокрема у фокусі уваги перебувають мовленнєві 

тактики, що сприяють її реалізації в дискурсі дипломатів США. Дипломатичні 

процеси не можуть тривати без мовленнєвого спілкування. Одним із 

найпопулярніших у країнах світу різновидів дипломатії є дипломатична 

промова. У нашій праці увагу зосереджено на сучасному англомовному 

дипломатичному дискурсі, зокрема на промови американських дипломатів, які 

були виголошені упродовж 2013  ̶  2015 рр., та стосуються військового конфлікту 

на сході України.   
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    Проблеми дискурсивних стратегій і тактик висвітлюють у своїх працях і 

вітчизняні, і зарубіжні мовознавці, серед яких І. О. Алєксєєва [2],                                  

А. Д. Бєлова [18-19], Є. В. Богатирьова [21-22], Т. А. Волкова [29-30],                         

Т. М. Голубєва [36-37], О. С. Іссерс [55-56], С. В. Засєкін [51], Т. В. Кітаєва [214], 

О. О. Кобзєва [71], М. Л. Макаров [86], Г. Г. Почепцов [100-102],                                     

І. О. Романченко [13; 109], Е. У. Саїдгасанова [110], Г. Л. Сарміна [111],                   

Л. Л. Славова [121], І. Є. Фролова [154-162; 204], Г. О. Хацер [163],                                

І. С. Шевченко [167-170], О. О. Шевчук [171], Т. А. van Dijk [43-46; 191-194],        

J. Gumperz [205] та ін. Чимало розвідок присвячено аналізу різних дискурсів           

(Ф. С. Бацевич [8-12], О. С. Іссерс [55-56], В. І. Карасик [58-63],                                     

М. Л. Макаров [86], Г. Г. Почепцов [100-102], І. Є. Фролова [154-162; 204],               

І. С. Шевченко [167-170] та ін.), у тому числі дипломатичного М. В. Бєляков [15], 

О. О. Вебер [26], Т. А. Волкова [29], Д. А. Голованова [34], Н. Є. Кащишин [65-

67], А. С. Кожетєва [73-74], Л. М. Терентій [145], Х. Трабельсі [148],                           

R. Donahue [195], G. D’Acquisto [188], М. McClellan [223], І. Newmann [225],          

A. Pratkanis [229], М. Prosser [195], J. Schuster та Е. Shtern [231],                                      

G. Scotto di Carlo [232-233], N. Snow [238] та ін. 

У нашій праці увагу зосереджено на сучасному англомовному 

дипломатичному дискурсі, зокрема на промовах американських дипломатів, які 

були виголошені упродовж 2013  ̶  2015 рр. і стосуються військового конфлікту 

на сході України.  

  Актуальність дослідження стратегічного потенціалу дипломатичного 

дискурсу зумовлена посиленим інтересом гуманітарних наук до дослідження та 

організації мовленнєвого впливу напередодні військових конфліктів та в період 

їхнього чергового загострення; ключовою позицією вербального компонента в 

реалізації впливу в дипломатичному дискурсі та його значною залежністю від 

мовленнєвих стратегій і тактик мовців; виконанням дослідження в руслі сучасної 

дискурсивно-комунікативної парадигми в лінгвістиці, котра надає можливість 

виявлення тієї ролі, яку відіграють лінгвопрагматичні засоби реалізації стратегій 

дискредитації в англомовному дипломатичному світі; відсутністю 
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фундаментальних досліджень лінгвопрагматичних параметрів сучасного 

англомовного дипломатичного дискурсу.  

  Зв’язок із науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукової теми «Концептуальна та мовна картини світу» (ДР № 

0113U001963), яку розробляє кафедра англійської філології Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника. Тему дисертації 

затверджено вченою радою Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника (протокол №12 від 26 грудня 2013 року) та уточнено на 

засіданні вченої ради Прикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника (протокол № 12 від 27 грудня 2016 року).  

  Мета роботи полягає в установленні мовленнєвих тактик реалізації 

стратегії дискредитації в сучасному англомовному дипломатичному дискурсі, 

зокрема в промовах американських дипломатів.   

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких конкретних 

завдань: 

 з’ясувати сутнісні риси дипломатичного дискурсу та його взаємозвʼязки 

з політичним дискурсом; 

 висвітлити основні ознаки стратегії дискредитації як особливого 

різновиду мовленнєвого впливу в дипломатичному дискурсі; 

 розробити алгоритм, визначити принципи та методи дослідження; 

 з’ясувати якісно-кількісні характеристики індикаторів негативної 

тональності, котрі визначають фрагменти дипломатичного дискурсу як 

дискредитувальні; 

 розробити класифікацію мовленнєвих тактик стратегії дискредитації в 

означеному типі дискурсу; 

 схарактеризувати мовленнєвоактовий потенціал і набір лінгвальних 

маркерів кожної з тактик; 

 встановити кількісні параметри мовленнєвих актів і мовленнєвих 

тактик, зафіксованих у текстах промов дипломатів США, та визначити, які з них 

мають найбільшу питому вагу.  
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          Об’єктом дослідження є фрагменти англомовного дискурсу дипломатів 

США, що містять реалізації мовленнєвих тактик стратегії дискредитації. 

Предмет дослідження – мовленнєві тактики та засоби реалізації стратегії 

дискредитації у промовах американських дипломатів напередодні військового 

конфлікту на сході України та у фазах його чергового загострення. 

Провідним методологічним принципом дослідження є антропоцентризм, з 

позицій якого дискурс вивчають в аспектах його породження (позиція 

адресанта), розуміння (позиція адресата) і впливу на адресата [73-74; 81], що дає 

змогу повніше розкрити специфіку дипломатичного дискурсу, зокрема 

реалізовану в ньому стратегію дискредитації.  

Дібраний фактологічний матеріал піддано лінгвістичному аналізу із 

застосуванням загальнонаукових і спеціальних методів для вирішення 

поставлених конкретних завдань у роботі: аналізу та синтезу, використаних для 

формування теоретико-методологічної бази та розробки алгоритму дослідження; 

суцільної вибірки, застосованої під час добору ілюстративного матеріалу;  

контент-аналізу, який виявився необхідним для визначення фрагментів 

дискурсу дискредитаційного характеру та встановлення їхніх особливостей; 

дискурсивного аналізу, що уможливив виокремлення провідних тактик і їхню 

класифікацію; мовленнєвоактового і прагмалінгвістичного аналізу, а також 

описового методу – для характеристики та опису досліджуваних мовленнєвих 

тактик; систематизації й узагальнення – для здійснення комплексного аналізу 

одержаних даних; кількісних підрахунків, застосованого для встановлення 

кількісних характеристик уживання дипломатами мовленнєвих актів і 

мовленнєвих тактик, що реалізують стратегію дискредитації в сучасному 

англомовному дипломатичному дискурсі. 

Матеріалом дослідження слугували 97 промов чотирьох американських 

дипломатів: Саманти Пауер, Вікторії Нуланд, Джеффрі Пайєтта та  

Деніела Байєра за 2013 – 2015 рр. загальним обсягом 25 др. арк., опублікованих 

на офіційних веб-сторінках дипломатичних установ і мас медіа в мережі 

Інтернет. Загалом було виокремлено й проаналізовано 930 висловлень, за 
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допомогою яких мовці реалізують тактики, що сприяють імплементації стратегії 

дискредитації в дипломатичному дискурсі.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у виявленні якісних та 

кількісних характеристик мовленнєвих тактик, що імплементують стратегію 

дискредитації в промовах американських дипломатів у період конфлікту на сході 

України. У дисертації вперше: 

 розроблено та імплементовано принципи ідентифікації та науково-

практичного аналізу фрагментів англомовного дипломатичного дискурсу, в яких 

актуалізовано стратегію дискредитації; 

 виявлено потенціал індикаторів негативної тональності та їхню питому 

вагу в промовах дипломатів США, з’ясовано маніпулятивний характер уживання 

цих індикаторів; 

 розроблено класифікацію мовленнєвих тактик реалізації стратегії 

дискредитації; встановлено мовленнєвоактові характеристики та лінгвальні 

маркери кожної з тактик; 

 визначено (за кількісними параметрами) основні тактики стратегії 

дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі. 

  У роботі також уточнено сутнісні характеристики дипломатичного 

дискурсу.  

  Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють такі положення, 

винесені на захист: 

1. Англомовний (американський) дипломатичний дискурс  ̶ розумово-

комунікативна взаємодія, здійснювана в інституційних умовах мовцями  ̶  

фаховими дипломатами різних країн та адресатами по всьому світі, скерована на 

здійснення мовленнєвого впливу, зокрема маніпулятивного, для вирішення 

конфліктів невоєнним шляхом. 

2. Стратегія дискредитації – одна з конфронтативних дискурсивних 

стратегій, характерна для мовної поведінки дипломатів, що представлена 

сукупністю певних зумисних мовленнєвих дій, спрямованих на підрив 

авторитету, іміджу чи довіри об’єкта дискредитації. 
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3. Дискредитувальні висловлення – фрагменти англомовного 

дипломатичного дискурсу – мають негативну тональність, індикаторами якої 

постають лексичні засоби. Повторюваність цих засобів у промовах дипломатів 

США чинить маніпулятивний вплив на свідомість адресатів. 

4. Стратегія дискредитації реалізується в англомовному дипломатичному 

дискурсі за допомогою таких мовленнєвих тактик, як згадування в негативному 

світлі, звинувачення, безособове звинувачення, викриття, «всеохопна правда», 

осуд, погроза, наказ, образа та протиставлення. Кожній тактиці властивий 

певний визначений потенціал мовленнєвих актів і лінгвальних маркерів. 

5. До провідних мовленнєвих тактик реалізації стратегії дискредитації в 

англомовному дипломатичному дискурсі належать згадування в негативному 

світлі та звинувачення. Ці мовленнєві тактики, реалізовані прямими асертивними 

мовленнєвими актами та властивими їм лінгвальними маркерами з 

використанням навмисної двозначності, є найуживанішими в промовах 

дипломатів США.  

Теоретичне значення дисертації полягає в тому, що її результати і 

висновки становлять певний унесок у теорію дискурсу й комунікативної 

лінгвістики (уточнення характеристик дипломатичного дискурсу, визначення 

стратегії дискредитації як його характерної лінгвопрагматичної особливості), 

прагмалінгвістики й теорії мовленнєвих актів (аналіз прагмалінгвістичних / 

мовленнєвоактових властивостей тактик стратегії дискредитації, розробка 

класифікації мовленнєвих тактик цієї дискурсивної стратегії), когнітивної 

лінгвістики (виявлення маніпулятивного впливу дискредитувальних засобів на 

свідомість з метою керування думкою співрозмовника).   

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні 

положення й висновки роботи можуть бути використані в навчальній роботі 

ВНЗ, зокрема у викладанні нормативних курсів теоретичної граматики (розділи 

«Аналіз дискурсу», «Прагматика речення»), комунікативної лінгвістики (розділ 

«Природа, компоненти і форми комунікації»), загального мовознавства (розділи 

«Мова і мовлення», «Мова і свідомість», «Мова і суспільство», «Мова і 
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комунікація»), теорії мовної комунікації (розділи «Комунікативні ресурси», 

«Лінгвоструктурний підхід до вербального коду в комунікації», «Організація 

мовного коду в комунікації», «Тактико-стратегічний та мовленнєвоактовий 

потенціал мовної комунікації»), на заняттях із практики навчання англійської 

мови для розвитку навичок комунікації впливу й формування комунікативної 

компетенції студентів. Результати дослідження можуть знайти застосування в 

навчально-методичній роботі (укладання навчальних і методичних посібників, 

пов’язаних із проблемами дослідження) та в подальших наукових розвідках 

студентів та аспірантів, особливо під час навчання англійської мови для 

спеціальних цілей майбутніх дипломатів. 

Апробація роботи. Основні положення й результати дослідження 

висвітлено в доповідях на 12 міжнародних науково-практичних конференціях: 

«Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів» (Харків, 2014), 

«Мова і соціум: етнокультурний аспект» (Бердянськ, 2014), «Пріоритети 

германського та романського мовознавства» (Луцьк – Світязь, 2014), «Актуальні 

проблеми психолінгвістики та психології мовлення особистості COPAPOS – 

2014» (Луцьк, 2014), «Психолінгвістика в сучасному світі» (Переяслав-

Хмельницький, 2014), «Urgent Problems of Philology and Linguistics – 2014» 

(Будапешт, 2014), «Мир языка – мир в языке» (Київ, 2015), «Актуальні проблеми 

германської філології та прикладної лінгвістики» (Чернівці, 2015), «Сучасні 

дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації» 

(Івано-Франківськ, 2015), «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, 

майбутнє» (Львів, 2016), «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства 

і міжкультурної комунікації (ELLIC)» (Івано-Франківськ, 2016), «Американські 

та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна 

комунікація» (Київ, 2016).  

Публікації. Основні теоретичні положення і результати дослідження 

викладено в 16 одноосібних наукових працях загальним обсягом 7,85 др. арк., з 

них: 10 наукових статей, опублікованих у фахових наукових виданнях України 

(6,4 др. арк.), 1 стаття – у зарубіжному науковому періодичному виданні, 
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індексованому в міжнародних наукометричних базах  (0,5 др. арк.), та 5 тез 

доповідей на науково-практичних конференціях (0,95 др. арк.).  

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних 

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

висновків, списку використаних джерел (248 позицій, у тому числі 73 – 

іноземними мовами), списку джерел ілюстративного матеріалу (97 позицій) і 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 245 стор., обсяг основного тексту 

– 207 стор., обсяг списку використаних джерел і списку фактичного та 

ілюстративного матеріалу – 35 стор., обсяг додатків – 3 стор. Робота містить 12 

таблиць і 9 рисунків.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

РОЗДІЛ 1 

 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОГО 

ДИПЛОМАТИЧНОГО ДИСКУРСУ ТА СТРАТЕГІЇ ДИСКРЕДИТАЦІЇ В 

ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

1.1. Сутність поняття дискурсу в сучасній лінгвістиці 

Одним із центральних понять теорії мовної комунікації є дискурс – складне 

та багатогранне явище, яке досліджується з позицій різних напрямів лінгвістики 

[77, с. 162]. Термін «комунікація» (з лат. communicatio) з’явився в науковій 

літературі на початку ХХ століття [166]. Поняття ж «дискурсу» було вперше 

введене основоположником трансформаційного та дистрибутивного аналізу          

З. Харрісом у 1952 році як надфразова одиниця в контексті інших одиниць та 

пов’язаної з ними ситуації [209, с. 1-2]. Термін «дискурс» (від фр. сл. discours – 

мовлення) часто тлумачать у значенні, близькому до його раннього розуміння як 

процесу й водночас результату мовленнєвої діяльності 68, с. 307. «У 

лінгвістичній літературі термін «дискурс» уживається в різних контекстах і 

постає як «розмита категорія», «дрейфуючи» між текстом, контекстом, 

функціональним стилем, підмовою тощо. Разом з тим поняття дискурсу може 

бути розглянуте в межах двох глобальних підходів, які мають спільні риси з 

позицій комунікативної лінгвістики» [8, с. 26], як зазначає Ф. С. Бацевич. Ці два 

підходи полягають в тому, що дискурс розуміють як «мову у мові», «текст у 

тексті», соціально зорієнтоване мовлення; та дискурс як тип комунікативної 

діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має різні форми вияву 

(усну, писемну тощо), відбувається в межах конкретного каналу спілкування, 

регулюється стратегіями і тактиками учасників спілкування, становить синтез 

когнітивних, позамовних (соціальних, психологічних та ін.) чинників, залежних 

від тематики спілкування, і має своїм результатом формування різноманітних 

мовленнєвих жанрів. Саме друге розуміння дискурсу можна вважати 

найважливішою категорією спілкування, яка інтегрує мовні, мисленнєві й 

інтерактивні чинники [9, с. 26].  
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Термін «дискурс» використовується у різних значеннях, що дає змогу 

вченим стверджувати про «розмитість» його поняттєвих меж. Зокрема, поняття 

дискурсу асоціюється з усіма виявами комунікації в суспільстві (комунікативний 

дискурс, мовний, вербальний, невербальний, сучасні дискурсивні практики, 

дискурс мовчання), комунікацією у межах окремих каналів (візуальний, 

слуховий, тактильний), виявом правил спілкування, способів викладу та втілення 

прагматичної мети мовців (етикетний, лайливий, дидактичний). Під поняттям 

дискурсу нерідко розуміють носія різних типів інформації в комунікації: 

раціональної (раціоналізму, обʼєктивний, субʼєктивний, правди, істини, брехні); 

духовної віри, світобачення, поривань тощо (духовний, релігійний, 

філософський, метафізичний, християнський, православний, міфологічний, 

міфічний). Дискурс ототожнюють із предметом дослідження різних наук 

(соціологічний, політологічний, філологічний), а також дискурс може бути 

виявом культурної комунікації (дискурс культури, модернізму, постмодернізму), 

етнокультурних особливостей спілкування (міжкультурний, різномовний, 

іншокультурності), культурно-історичних особливостей комунікації (дискурс 

Нового часу, Відродження). Соціальні, вікові та статеві характеристики 

учасників комунікації також ототожнюються з типами дискурсу (політичний, 

дипломатичний, влади, молодіжний, феміністичний, лейбористський, 

радикальний) [11, с. 153].   

   Популярність поняття «дискурс» у ланцюжку дисциплін, суміжних із 

теорією мовної комунікації, привела до того, що зміст, вкладений у це поняття, 

не завжди та не в усьому тотожний. На сьогоднішній день через складність та 

багатоплановість, чіткого та загальновизнаного трактування дискурсу, що 

охоплює всі сфери його вживання, не існує. Різні тлумачення цього терміна [див: 

8-11; 12; 43-46; 58-63; 186; 191-194; 197-198; 206; 210; 216-218] задовольняють 

понятійні потреби, привносячи дещо нове у традиційне уявлення про мовлення, 

текст, діалог, стиль та мову. Причину відсутності чіткості у тлумаченні дискурсу 

можна вбачати, перш за все, у широті охоплення цим поняттям явищ, а також у 

тому, що кожна наука виокремлює як ядро терміна ту його характерну рису, яка 
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становить найбільший інтерес для даної галузі наукового знання. Більше того, 

навіть у рамках однієї парадигми знання нове поняття постійно знаходить 

додаткові характеристики, уточнюється, отримує різноманітні інтерпретації [77, 

с. 163-164].   

  Загалом, дискурс перетворює елементи в моменти, скорочуючи їх 

полісемічне значення до фіксованого поняття [151, с. 52], тому дискурс часто 

асоціюється з типами та формами мовлення, принципами побудови 

повідомлення, його риторикою (монологічний, діалогічний, наративний тощо), 

характеристиками мовлення окремої людини і груп людей (особистісний, 

авторитарний). Розглядають дискурс і як функціональний стиль, різновид 

мовлення (усний, писемний, науковий, діловий, літературний), різновид 

функціонального стилю, його реалізацію в різних сферах спілкування 

(юридичний, судовий, газетний, кінодискурс, рекламний); як жанр художньої 

літератури (прозовий, ліричний, драматичний) [11, с. 153-154]. Дискурс – це 

один з основних елементів вираження мовця [72, с. 39]. 

У лінгвістиці поняттєвий діапазон терміна «дискурс» теж широкий. У своїх 

лінгвістичних працях Т. А. ван Дейк подає дискурс як «розмиту» категорію. Інші 

вчені вказують на його полісемію, навіть вбачають омонімічні розходження 

окремих значень, оскільки ця категорія вживається в різних науках із різним 

значенням. Цей термін знаходиться між текстом, контекстом, функціональним 

стилем і підмовою. Розмитість терміна «дискурс» зумовлена двома причинами: 

історією становлення, коли в семантичній «пам’яті» лексеми утримуються 

ознаки попередніх її вживань, і певною невизначеністю місця поняття «дискурс» 

у системі існуючих категорій та модусів вияву мови [11, с. 154].  

Дж. Ліч у праці «Principles of Pragmatics» запропонував процесуальну 

модель мовлення, що пов’язує мовця та слухача, в якій помістив такі 

компоненти, як дискурс («discourse»), передачу повідомлення («message-

transmission») та текст («text»), які нерозривно взаємопов’язані. Дискурс 

інтерпретується вченим як міжособистісне явище, передача повідомлення як 

когнітивне явище, а текст як текстуальне. Науковець зазначає, що дискурс 



25 
 

реалізується передачею висловлення, а висловлення реалізується в тексті: 

«Discourse by means of message, message by means of text» [217]. Дж. Ліч розглядає 

дискурс як процес, метою якого є донести певну ілокутивну мету до слухача 

[216-218].  

З огляду на різноманіття тлумачень Ф. С. Бацевич розуміє під поняттям 

«дискурс» таке: тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, 

мовленнєвий потік, що має різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), 

відбувається у межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями 

і тактиками учасників; синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, 

психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним колом 

«форм життя», залежних від тематики спілкування, має своїм результатом 

формування різноманітних мовленнєвих жанрів. Іншими словами, дискурс − це 

сукупність мовленнєво-мисленнєвих дій комунікантів, повʼязаних з пізнанням, 

осмисленням і презентацією світу мовцем і осмисленням мовної картини світу 

адресанта слухачем (адресатом). Роль дискурсів в організації засобів мовного 

коду є значною [11, с. 154]. 

Л. Р. Безугла розуміє під поняттям «дискурс» «мисленнєво-комунікативну 

мовленнєву діяльність комунікантів у широкому контексті, яка зафіксована 

текстом» [13, с. 25]. 

Вагомий унесок у дослідження аналізу дискурсу зробив Т. А ван Дейк, 

визначення якого ми використовуємо у нашому дослідженні. Вважаємо, що це 

визначення поняття «дискурс» найточніше описує його сутність, а особливо, 

якщо ми розглядаємо його в контексті дипломатії. Дипломатичний тип дискурсу 

передбачає здійснення впливу та використання мовленнєвих стратегій і тактик 

мовцем. 

Отже, покликаючись на визначення Т. А ван Дейка [193], розуміємо 

дискурс, як інтерактивну діяльність учасників спілкування, обмін інформацією, 

здійснення впливу один на одного, використання різноманітних стратегій, їх 

вербальне та невербальне здійснення в практиці спілкування. Одним із типів 

дискурсу є ДД, про який йтиме мова в наступному підрозділі. 
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1.2. Англомовний дипломатичний дискурс як особливий вид дискурсу: 

характеристика та лінгвальні ознаки 

Тип дискурсу визначається типом тієї соціальної активності, в межах якої 

він реалізується і з цілями якої співвідноситься [81, с. 525]. Суспільні інститути 

та їхня діяльність потрапляє у коло спостережень представників різних галузей 

гуманітарного знання, причому поняття інституційності у розумінні різних 

учених містить як спільні, так і відмінні складові, хоча в усіх випадках в його 

основі лежить поняття інституту [150]. Як пише В. І. Карасик, з позицій 

соціолінгвістики всі типи дискурсів прийнято умовно поділяти на дві групи: 

групу персональних (особистісно-орієнтованих) і групу інституційних 

(статусно-рольових) дискурсів. Інституційний дискурс виокремлюється на 

підставі таких системоутворюючих ознак, як: цілі, учасники спілкування,  

хронотоп, цінності, стратегії, матеріал, різновиди і жанри, прецедентні 

(культурогенні) тексти та дискурсивні формули [61, с. 15]. Кожний 

інституційний дискурс використовує певну систему професійно-орієнтованих 

знаків або, іншими словами, володіє власною підмовою (спеціальної лексикою, 

фразеологією) [173] та будується за певним шаблоном: мета спілкування 

жорстко детермінує тематику і тональність дискурсу [172, с. 62–63]. В. І. Карасик 

відокремлює інституційний дискурс за тією ознакою, що це взаємодія між 

агентами або між агентами та клієнтами. Згідно із запропонованою В. І. 

Карасиком типологією, дипломатичний дискурс поряд з адміністративним, 

юридичним, медичним, політичним дискурсами слід відносити до групи 

інституційних дискурсів [60].  

Термін «дипломатичний дискурс» уведений у науковий обіг порівняно 

недавно, проте, досі точного визначення не має. Специфіка ДД визначається 

перш за все тим, що його ядро насправді складають комунікативні засоби, які 

його учасники використовують для реалізації комунікативних завдань [26, с. 6]. 

Основу дипломатичного дискурсу становлять перемовини, під якими в 

загальному сенсі розуміють обмін думками з діловою метою. Дипломатичний 

дискурс, який розглядають як породження інститутів дипломатії та 
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міжнародного спілкування [62, с. 3], є стійкою системою статусно-рольових 

відносин, що склалися в комунікативному просторі соціального інституту 

дипломатії. Ядром інституційного дискурсу, як і дискурсу загалом, є спілкування 

базової пари учасників комунікації: адресант повідомлення – породжує і 

відправляє усне / письмове повідомлення, адресат повідомлення – слухає / читає 

і декодує повідомлення. У дипломатичному дискурсі в ролі адресанта виступає 

представник інституту дипломатії (професійні дипломати – посадові особи 

зовнішньополітичного відомства), або представники політичних кіл держави 

(глави держав та урядів, спеціальних органів), залучені в процес реалізації 

зовнішньої політики держави, захисту її прав та інтересів за кордоном.  

  Загалом, дипломатія є засобом здійснення зовнішньої політики держави, а 

саме – це сукупність невоєнних практичних заходів, прийомів і методів, 

застосовуваних з урахуванням конкретних умов і характеру розв’язуваних задач; 

офіційна діяльність глав держав і урядів, міністрів закордонних справ, керівників 

іноземних відомств, дипломатичних представництв за кордоном, делегацій на 

міжнародних конференціях по здійсненню цілей і завдань зовнішньої політики 

держави, захисту прав та інтересів країни, її установ і громадян за кордоном. 

Зазвичай з поняттям «дипломатія» прийнято пов’язувати мистецтво ведення 

переговорів для запобігання чи врегулювання конфліктів, пошуків компромісів і 

взаємоприйнятих рішень, розширення та поглиблення міжнародного 

співробітництва. Отже, мовні і мовленнєві засоби в ДД є головними 

інструментами реалізації невоєнних заходів і ведення переговорів. Відтак, 

очевидною є й потреба в описі, систематизації та класифікаціції згаданого 

арсеналу засобів, якими послуговуються діячі цієї сфери й роду занять.  

Загалом, поняття мовлення має три різних значення: 1) мовлення як 

діяльність, мовлення як процес; 2) мовлення як продукт мовленнєвої діяльності; 

3) мовлення як ораторський жанр. У нашому випадку мова йтиме про друге 

значення терміна «мовлення» – «мовлення як результат» – має синонім «текст», 

письмовий або усний. Приклади використання терміна «мовлення» у такому 

значенні: мовлення діалектне, ритмічне мовлення, мовлення наукове, пряме й 

http://lecture.in.ua/osnovni-etapi-mislennyevo-movlennyevoyi-diyalenosti.html
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непряме мовлення та ін. У межах цього значення досліджуються: структура 

тексту, його компоненти, звʼязки; стилі мовлення; мовленнєві жанри; 

використання мовних засобів (лексичних, граматичних) у тексті і т.п.; мовна 

норма та її порушення (помилки) тощо; засоби усної виразності тексту; засоби 

довготривалого зберігання записів усного й письмового мовлення та ін [77, 78]. 

Актуальність вивчення мовлення дипломатів зумовлена важливістю тієї 

суспільної функції, яку виконує мова у сфері зовнішньополітичної діяльності, а 

також фактичною відсутністю серед вітчизняних наукових розвідок 

комплексного дослідження різнорівневих суто мовних і мовленнєвих засобів 

aнглійської мови, використовуваних у дипломатичній сфері. Для уможливлення 

проведення якісного та релевантного аналізу, потрібно окреслити сферу вжитку 

та поле застовування досліджуваних засобів. Таким чином, першочерговою 

метою систематизованого вивчення, класифікації та структуризації способів 

висловлення англомовних дипломатів є визначення спілкування у сфері 

дипломатії як окремого функціонального стилю (виду мовлення), а саме – 

дипломатичного дискурсу [99, с. 218-219]. Не зважаючи на всю його важливість, 

дипломатичному дискурсу ще досі не присвячено достатньо лінгвістичних 

досліджень [181, с. 54].   

Покликаючись на визначення Н. Є. Кащишин, розуміємо дипломатичний 

дискурс як організацію мовних засобів для відображення комунікативних 

ситуацій, породжених інститутами дипломатії та міжнародної комунікації [65]. 

Ціль дипломатії, як і ДД, визначається двома векторами, перший з яких 

спрямований на захист і підтримку інтересів нації і держави, а другий – на 

впровадження норм і цінностей у контексті глобалізації, інтернаціоналізації 

світового суспільства. У такий спосіб дипломатія, яка здійснюється у 

міжнародному, міжкультурному контексті, передбачає обов’язковий зв’язок із 

комунікацією і культурою [3]. Інакше кажучи, мета дипломатичної комунікації 

− інформувати й спонукати до дії. Комунікативно-функціональна 

характеристика дипломатичного дискурсу − це передача і зберігання 

інформації, з одного боку, і вплив на одержувача інформації з іншого, тому 

http://lecture.in.ua/komunikativni-yakosti-movlennya-stili-suchasnoyi-ukrayinsekoyi.html
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дипломатичний дискурс має певну цілеспрямованість і прагматичну установку. 

Йому характерні свої умови організації, а також комунікативні форми і засоби. 

Виходячи з цього, дипломатичну комунікацію можна визначити як :  

- пізнавальну комунікацію (передачу необхідної інформації);  

- переконуючу комунікацію (формування ціннісних орієнтацій і установок);  

- експресивну комунікацію (спонукання до необхідної дії);  

- суггестивну комунікацію (вплив для зміни мотивації, установок, поведінки 

і відносин);  

- ритуальну комунікацію (закріплення і підтримання конвенціональних 

відносин) [31, с. 20-23].  

Метою ж інституційного дискурсу є забезпечення захисту національних 

інтересів і благополуччя народу, здійснення зовнішньополітичної діяльності від 

імені держави, запобігання конфлікту (війни) й зміцнення світу. Отже, головною 

умовою існування дипломатичної комунікації служить наявність невідповідності 

поглядів, інтересів, думок учасників взаємодії. Головними засобами і методами 

інституційного дискурсу є переговори, результати яких закріпляються 

документально, дипломатичне листування і т. д. [26, с. 7]. 

Аналіз ДД показує, що на практиці поняття «захист інтересів» країни часто 

підміняється завданням встановлення контролю над своїми партнерами. Отже, 

дипломатичному дискурсу подекуди властивий елемент маніпуляції − впливу на 

свідомість адресата, а дипломатична комунікація – це іноді маніпулятивний 

діалог, який має на увазі приховане управління співрозмовником. Регуляція 

діяльності адресата, спонукання його до потрібних дій шляхом навіювання 

необхідності цих дій або їх доречності здійснюється за допомогою спеціальних 

маркерів, тобто експліцитно, а також імпліцитно через конотацію термінів, 

тональність дискурсу, підбір оцінної лексики [145].   

Н. Є. Кащишин виокремлює в ДД такі типи текстів і пропонує свою 

кореляцію типів текстів та жанрів дипломатичної комунікації: договірний 

(договір, трактат, угода, пакт, конвенція, конкордат, картель, обмін нотами, 

«модус вівенді»); інформативний (особиста (колективна, ідентична) нота); 
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вербальна нота; нота уряду (глав держав, МЗС); заява уряду (МЗС, для преси); 

телеграма); інструктивний (вербальна (власне вербальна / циркулярна) нота, 

приватний лист); аргументативний (дипломатична промова, приватний лист, 

особисте послання, нота уряду (глав держав, МЗС), заява / виступ на 

конференції); регулятивний (вербальна нота, комюніке, меморандум, пам’ятна 

записка); авторитарний (нота уряду (глав держав), декларація, комюніке, 

меморандум, акт) та кортезивний (від англ. «courtesy» – ввічливість, люб’язність) 

(тост, телеграма, особистий лист, вітальна листівка) [66,  с. 59]. Отже, за 

наведеною вище класифікацією в центрі уваги нашого дослідження є 

аргументативний тип сучасного англомовного ДД, а саме: дипломатична 

промова. Також, слід вказати про таку ознаку дипломатичного дискурсу як 

масовий адресат, адже через те, що сьогодні є відкритим інформаційний простір, 

дипломат, який виголошує промову до конкретного адресата або групи певних 

осіб під час певних засідань, звертається водночас і до аудиторії по всьому світі, 

яка може слухати / читати цю промову.   

  Адресатом дипломатичного дискурсу є представник того ж інституту 

дипломатії, або іншого інституту (наприклад, при контакті дипломата з 

бізнесменами, ЗМІ, науково-технічною інтелігенцією, діячами вищої школи, 

культури і мистецтва, адресатом є представники відповідних інститутів) або 

представник суспільства загалом стосовно представників інституту (прикладом 

може служити робота консульської служби, покликана захищати за кордоном 

права та інтереси громадян держави, сприяти розвиткові дружніх відносин з 

країною перебування). Дипломатичний дискурс зобов’язує учасників 

комунікації виявляти себе не окремою особистістю, а представником інституту, 

що володіє певним соціальним статусом [80].   

Важливим аспектом актуалізації або виконання групової влади є контроль 

не тільки над змістом, але і над структурами дискурсу. Т. А. ван Дейк [43], у 

праці «Дискурс и власть» зазначає, що владні групи можуть приймати рішення 

про можливі дискурсивні жанри або мовленнєві акти. Представники владних 

інститутів, а отже і дипломати мають доступ до публічного дискурсу та 
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здійснюють контроль над ним. Отже, за Т. А. ван Дейком, якщо дискурс 

трактувати як складні комунікативні події, то доступ до нього та керування ним 

можуть визначатися контекстом і структурами дискурсу. 

Однією з категорій дискурсу є інтердискурсивність, що є актуальною 

проблемою сучасної лінгвістики, тому далі мова йтиме про інтердискурсивність, 

як ознаку ДД. 

 

1.2.1. Інтердискурсивність як ознака дипломатичного дискурсу:  

зв’язок  з політичним дискурсом 

Дипломатичному дискурсу притаманна інтердискурсивність [26; 33], під 

якою розуміють здатність дискурсу маніфестувати свої базові 

системоутворювальні ознаки в нетиповій для цього дискурсу ситуації, здатність 

цього дискурсу розширювати свої границі та «проникати» в інший дискурс. 

Визнання такої ознаки ДД, як інтердискурсивність дає змогу по-новому 

визначити місце ДД  серед інших дискурсів, підкреслити його проникний 

характер і пояснити широку різноманітність його проявів [26, с. 10]. 

О. О. Вебер вважає, що найбільш типовим прикладом прояву 

інтердискурсивності ДД є перетин ДД з політичним дискурсом. Приводом, який 

дозволяє зробити цей висновок, є широке використання в політичному дискурсі 

засобів створення навмисної невизначеності політичної коректності і ряду інших 

засобів, використання яких зумовлено прагматичними факторами, перш за все, 

необхідністю учасників політичного дискурсу уникати конфліктності. І в 

політичному, і в ДД виникнення смислової невизначеності викликане 

прагматичними факторами, такими як: намагання уникати конфліктності в 

спілкуванні, звести до мінімуму можливість постороннього контролю над своїми 

діями, бажання уникнути відповідальності за те, що трапилось і т. д. 

Дипломатичний дискурс також пов’язаний з юридичним, пропагандистським та 

науковим видами дискурсів [26].  

Дипломатичний і політичний типи дискурсів прийнято відносити до 

спонукальних видів дискурсу. Спонукання як феномен, за якого діяльність однієї 
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людини регулюється іншою, враховуючи ту чи ту потребу, є фактором 

цілеспрямованих людських дій. Крім того, феномен спонукання пов’язується з 

наміром мовця вплинути на співрозмовника і в певний спосіб змінити або 

зберегти існуючий стан речей. Рівень спонукального речення та спонукального 

мовленнєвого акта, який передбачає безпосереднє виконання / невиконання 

мовленнєвої та / або немовленнєвої дії, є первинним у дослідженні спонукального 

дискурсу [35, с. 56].  

С. Л. Голощук вважає, що спонукальний дискурс є цілеспрямовано 

організованою стратегією, що пов’язана із глибинними механізмами 

інтелектуальної діяльності людини, її свідомістю, мисленням, інтуїцією, із 

прийняттям рішень та переробленням знань для досягнення запланованої 

комунікативної мети, що включає вербальні й позалінгвальні компоненти 

комунікації [35, с. 59]. 

Дослідження, проведене Х. Трабельсі, підтвердило унікальність ДД, а також 

дозволило підкреслити відмінності і подібності під час зіставлення політичного 

і дипломатичного типів дискурсів. Відмінною рисою дипломатичного підстилю 

в цілому виступає виняткова продуманість вибору кодових засобів для 

досягнення бажаного ефекту впливу і використання міжнародної термінології 

[148]. 

Як політичне, так і дипломатичне красномовство пов’язане з розшаруванням 

суспільства, зіткненням інтересів різних класів. Оратор може вкладати у свою 

промову яскраве особисте ставлення до тієї чи тієї проблеми, але сама проблема 

залишається значною в громадському відношенні, надособистісною. Водночас, 

оратор завжди апелює до маси, пропонує певні рішення [1, с. 66]. Громадське 

призначення політичного / дипломатичного дискурсу полягає в тому, щоб 

вселити адресатам, тобто громадянам певної спільноти, необхідність 

«правильних» дій і / або оцінок. Інакше кажучи, мета політичного / 

дипломатичного дискурсу − не описати (тобто, не референція), а переконати, 

пробуджуючи в адресатові наміри, дати грунт для переконання і спонукати до 
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дії. Тому, ефективність політичного / дипломатичного дискурсу можна 

визначити відносно цієї мети.  

Є. В. Богатирьова зазначає, що для політичного дискурсу провідними є такі 

мовленнєві стратегії, як : переконання, маніпулювання, агресії та ввічливості, які 

реалізуються за допомогою низки мовленнєвих тактик [22, с. 114]. 

Відтак, прагматичними засобами реалізації комунікативної мети адресанта 

є мовленнєві стратегії і тактики. Механізм пріоритетних стратегій формується 

ініціатором переважно через доцільне поєднання в одній ситуації мовлення 

кількох стратегій із метою інтенсифікації спонукального впливу. Для 

комунікативної спонукальної ситуації характерна певна міра директивності. 

Однак у контексті спонукання ця директивність не може відокремлюватися від 

референтної ситуації. Від особи адресата значною мірою залежить міра 

директивності мовленнєвої ситуації, а також як учасники комунікації 

взаємодіятимуть між собою. Загальна комунікативна мета адресанта – спонукати 

адресата до конкретних дій – визначає подальший дискурсний план мовлення 

[149, с. 221].  

Отже, дипломатичний дискурс нерозривно пов’язаний з політичним, адже їх 

загальною комунікативною метою є спонукання до певних дій, що передбачає 

обов’язкове використання певних мовленнєвих тактик та стратегій.  

 

1.2.2. Дипломатичний дискурс в конфліктній ситуації крізь призму 

суспільної дипломатії 

   Як зазначає Е. М. де Карвальо, «сила дипломатії в її дискурсі» [190, с. 45].  

Поняття дипломатичний дискурс з’явилося разом з виникненням такого явища 

як дипломатія і безпосередньо пов’язане з владою. Дж. Най, Н. Сноу [238] 

визначають владу у сфері дипломатичного дискурсу як «здатність впливати на 

поведінку інших, щоб отримати бажані результати», і стверджують, що існують 

три основні способи зробити це: примусити загрозами; сприяти змінам поведінки 

матеріальним шляхом; або залучити опонента та кооптувати [237, с. 3], до чого і 

вдається англомовний дипломатичний дискурс. Дипломатія є засобом, за 
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допомогою якого Сполучені Штати Америки ведуть діалог з іншими державами 

з метою забезпечення мирних відносин. Основне завдання дипломатів − захист 

інтересів відповідної країни за кордоном. Це стосується, як просування 

політичних, економічних, культурних чи наукових зв’язків, так і мирного 

врегулювання суперечок [175, с. 3].  

  Дипломатичний дискурс можна розуміти як вузьке поняття (професійний 

дипломатичний дискурс) та як широке (враховуючи непрофесійний та 

персональний види дипломатичного дискурсу).  В нашій роботі ми розуміємо 

дипломатичний дискурс як вузьке поняття та досліджуємо професійний 

англомовний дипломатичний дискурс. Дипломатичний словник за редакцією     

А. А. Громика дає таке визначення поняттю дипломатія – офіційна діяльність 

глав держав, урядів і спеціальних органів зовнішніх відносин щодо здійснення 

цілей і завдань зовнішньої політики держави, а також по захисту прав та інтересів 

держави за кордоном [48, с. 479].  

Сучасна дипломатія прагне до відкритості та висвітлення 

зовнішньополітичних питань широкому колу слухачів, в результаті чого з’явився 

термін суспільна дипломатія («public diplomacy») [47, с. 32-43]. М. МакКлеллан 

у своєму дослідженні дає таке визначення цьому терміну: суспільна дипломатія 

– це стратегічне планування та виконання інформаційної, культурної та освітньої 

програм за допомогою країни-радника, з метою створення середовища 

громадської думки в цільовій країні або країнах, що дасть змогу політичним 

лідерам цільової країни приймати рішення, які підтримуватимуть мету 

зовнішньої політики країни-радника. У цьому визначенні йдеться про те, що 

суспільна дипломатія передбачає активне та сплановане використання 

культурного, освітнього та інформаційного програмування для досягнення 

бажаного результату, що безпосередньо пов՚язаний із зовнішньополітичними 

цілями уряду. Завданнями дипломатів є враховувати зовнішньополітичну мету 

країни, яку вони представляють в цільовій країні, де вони призначені, оцінити 

людські, технічні та фінансові ресурси, а потім розробити стратегію суспільної 

дипломатії, що допопоже створити сприятливе середовище в суспільстві 
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цільової країни, та дозволить керівникам цієї країни приймати рішення, які 

необхідні її власному уряду. Це дуже важке завдання, але цілком досяжне, якщо 

розробляється певна стратегія, що тягне за собою як довгострокові, так і 

короткострокові цілі [223]. Суспільна дипломатія, як правило, повʼязана з 

поняттям «мʼякої сили», яка визначається  Дж. Наєм як «змушення інших хотіти 

того, чого хочете ви» не за допомогою примусу, а шляхом залучення [226, с. 5-7; 

166, с. 17]. Вперше термін «м’яка сила» був вжитий в 1990 році Дж. Наєм, коли 

він написав, що США потрібно інвестувати в «м’яку силу», тобто в 

дипломатичний дискурс, що здатний будувати хороші відносини та 

підтримувати вигідні зв’язки з іншими державами. 

Професор психології Е. Пратканіс у роботі «Public Diplomacy in International 

Conflicts» пише, що суспільна дипломатія – це тип дискурсу, завдання якого 

просувати національні інтереси шляхом інформування і здійснення впливу на 

громадян інших країн [229, с. 112]. Два аспекти цього визначення є критично 

важливими, а отже пов’язаними між собою. Успішна кампанія впливу в 

дипломатичному дискурсі – це та, в основі якої покладена певна визначена 

загальна стратегія, що може бути адаптована до нових дипломатичних цілей та 

ситуацій [19, с. 125]. Суспільна дипломатія може виконати свою місію 

просування національних інтересів через вплив прямим шляхом, шляхом 

підтримки і непрямим. Отже, дипломатичний дискурс є поняттям, що 

безпосередньо пов’язане з впливом на соціальну свідомість через соціальну 

дипломатію, який здійснюється за допомогою обраної дипломатом стратегії. У 

виконанні своєї місії сприяти національним інтересам під час міжнародних 

конфліктів, дипломатичний дискурс націлений на  виконання ряду конкретних 

завдань і цілей. Найбільш поширеними з них є: обговорення законності ходу дій; 

кооптування колишнього супротивника; змінення поведінки ворогів, 

нейтральних сторін, і тих, хто готовий до кооперації; створення та порушення 

стратегічних альянсів; протистояння пропаганді й обману диктаторів, тиранів і 

терористів; підняття власного бойового духу; заохочення конфліктуючих сторін 
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припинити вогонь; вирішення конфлікту і запобігання війні, в першу чергу; 

спонукання ворога здатися; знищення бойового духу ворога тощо [229, с. 114].  

Стратегія є невід’ємною характеристикою дискурсу [20], а реалізують її 

мовленнєві тактики. Для досягнення перерахованих цілей дипломат вдається 

зазвичай до певних тактик. Е. Пратканіс пропонує свою класифікацію тактик 

дипломатичного дискурсу у військово-конфліктній ситуації, серед яких тактика 

повтору («repetition»): повторена інформація сприймається як правдива; тактика 

розповідання історій («story-telling»): подання інформації у вигляді короткої 

розповіді виглядає більш правдоподібно; тактика «велика-мала проcьба» («door-

in-the-face»): після проcьби про велику послугу, дипломат просить про іншу, яка 

на фоні першої виглядає дуже незначною, та інші [229, с. 139]. Роль дипломатів 

полягає в набутті потрібної мовленнєвої компетенції, та вміння вибирати слова 

та фрази, які найкраще реалізують їхні інтенції [190, с. 42]. В процесі комунікації 

мовленнєві акти реалізуються не тільки в одиничних висловах, але і в цілій серії 

висловів, поєднаних темою і ситуацією спілкування [84, с. 114]. Вслід за                   

І. Є. Фроловою вважаємо, що висловлення є мінімальною одиницею реалізації 

дискурсивної стратегії [157]. 

Відповідно, в наступному підрозділі йтиме мова про мовленнєві акти,  ̶  

мінімальні одиниці дискурсу в яких реалізується дискурсивна стратегія, адже 

вони є невід’ємною складовою як дискурсу загалом, так і дипломатичного 

дискурсу. 

1.3. Мовленнєві акти в структурі дипломатичного дискурсу 

Найбільш глобальною одиницею, у вигляді якої мовний код функціонує у 

вербальній комунікації, вважають дискурс,  ̶  мову, занурену в життя. Кінцевою 

реалізацією дискурсу, структурою, в яку він втілюється після свого завершення, 

є текст, або «зупинений дискурс» [115, c. 104]. Дослідження саме дипломатичного 

дискурсу сьогодні перебувають в активому періоді розвитку, адже він слугує 

підґрунтям для сучасних прагмалінгвістичних розвідок, потребуючи глибокого 

аналізу. На сучасному зрізі розвитку таких досліджень особливу увагу привертає 

теорія мовленнєвих актів, що й досі надзвичайно актуальна.  
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І. П. Сусов пише, що дискурс ведуть особистості. Відтак, вони беруть на 

себе ті чи ті комунікативні ролі, обмінюються мовленнєвими ходами і відповідно 

комунікативними ролями. Мовленнєві акти, мовленнєві кроки та мовленнєві 

ходи є не тільки компонентами дискурсу, а й свідомими та цілеспрямованими 

актами певної особистості [143, c. 10].  

Структуру дискурсу розглядаємо як ієрархію одиниць різних рівнів. 

Мінімальною структурно-функціональною одиницею дискурсу є мовленнєвий 

акт. Як зазначає С. Левінсон: «серед усіх питань загальної теорії використання 

мови теорія мовленнєвих актів викликала найбільший інтерес серед науковців» 

[220, c. 226]. 

   Різні науковці по-різному трактують МА. Наприклад, М. Культхард 

розглядає його як мовленнєвий крок під яким, як правило, розуміють вербальну 

або невербальну дію одного з комунікантів, елемент, що сприяє розвитку 

інтеракції [187]. Дж. Юл трактує МА як дію-висловлення [248, c. 47]. Українські 

дослідники О. А. Семенюк та В. Ю. Паращук розглядають МА як елементарну, 

недискретну одиницю вербальної комунікації (дискурсу). У спільній праці 

дослідники зазначають, що МА − це мінімальний, самостійний відрізок процесу 

комунікації, який здійснюється адресантом щодо адресата в певному контексті з 

певною комунікативною інтенцією [115, c. 105].  

Л. Р. Безугла трактує МА як дискурсивно-мовленнєву взаємодію 

комунікантів на ґрунті комунікативної інтенції мовця [13, c. 33]. Під інтенцію 

розуміємо за Л. Р. Безуглою «спрямованість свідомості мовця на об’єкти і стани 

речей зовнішнього світу» [13, c. 29].  

Теорія типології МА є досі дискусійною, і це зумовлює актуальність 

досліджень у цій царині, а особливо в сучасному дипломатичному дискурсі, що 

залишається досі недостатньо вивченим.  

Покликаючись на Ф. C. Бацевича під мовленнєвим актом маємо на увазі 

цілеспрямовану мовленнєву дію, що здійснюється у відповідності до принципів 

і правил мовленнєвої поведінки, прийнятими в конкретній спільноті; одиницю 
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нормативної соціомовленнєвої поведінки, що аналізують у межах прагматичної 

ситуації [9, c. 31]. 

Основний принцип теорії МА є те, що висловлення  ̶  це дія або її частина, а 

слова  ̶  це вчинки [174, c. 93].  Мовною формою «зупиненого» МА є речення 

[115, c. 104]. Іншими словами, головна ідея теорії МА полягає в тому, що 

вимовляючи речення в ситуації спілкування, мовець здійснює певну дію: 

повідомляє співрозмовнику щось, просить, обіцяє, наказує, тощо, а ці дії 

зумовлені комунікативним наміром адресанта, який визначає внутрішню 

програму мовлення і спосіб її втілення, тобто інтенцією [174, c. 81].   

  Провідними ознаками МА є інтенціональність, цілеспрямованість і 

конвенціональність. МА завжди співвіднесені з особою мовця і є складовою 

комунікативного акту поряд з комунікативною дією слухача і комунікативною 

ситуацією. Послідовність МА у свою чергу утворює дискурс [11, c. 187].  

Основи теорії мовленнєвих актів були закладені англійським філософом  

Дж. Остіном в 1930-х. Основні ідеї були презентовані у його лекціях у Оксфорді 

в 1952  ̶ 1954, а пізніше у лекціях Вільяма Джеймса у Гарварді в 1955. Ці лекції 

були опубліковані посмертно в 1962 році у праці «How to Do Things with Words». 

Пізніше, ідеї Дж. Остіна були удосконалені, систематизовані та розвинені його 

учнем, американським філософом Дж. Серлем [див: 118-119; 234-237]. В 

загальному, теорія МА Дж. Серля  ̶  це систематизована та усталена класифікація 

Дж. Остіна [211, c. 239].  Ідеї Дж. Остіна [96; 204] розвивали філософи-аналітики, 

логіки та прагматики Г. Грайс [40-41], Дж. Ліч [216-218], П. Строссон [240],           

Г. М. Харніш [208], Д. Шпербер [239], лінгвісти А. Вежбицька [27-28; 245],            

М. Нікітін [95] та ін. Свої дослідження повністю і частково присвятили МА          

Ю. Д. Апресян [4], Т. Балмер та В. Бренненштуль [179], К. Бах [177],                          

Ф. С. Бацевич [8-11], Дж. Бірнер [180], В. В. Богданов [24], Д. Вандервекен [242-

243], А. Вежбицька [27-28; 245], В. Едмондсон [197-198], А. Кашер [212-213],     

С. Левінсон [219-221], В. Ю. Паращук [115], О. А. Романов [104-108],                     

Дж. Седок [230], О. А. Семенюк [115], І. П. Сусов [142-143], Р. Харніш [177, 208], 
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І. С. Шевченко [167-170], О. В. Яшенкова [174] та багато інших зарубіжних та 

вітчизняних науковців. 

Дж. Остін запропонував цілісну концепцію МА шляхом виокремлення в 

ньому трикомпонентної структури у вигляді «локуція − ілокуція – перлокуція», 

створив першу класифікацію МА, увів поняття перформативного речення як 

висловлення у процесі мовленнєвої дії. За Дж. Остіном, локутивний акт є 

процесом проговорювання висловлення, що характеризується в термінах 

фонетичної, лексико-граматичної і семантичної структур. Ілокутивний акт 

вказує не лише на значення, а й на комунікативну мету або намір висловлення, 

маючи певну ілокутивну силу. Перлокутивний акт забезпечує вплив на адресата, 

досягнення результату МА. Потрібно зазначити, що названі три акти 

здійснюються одночасно, їх розрізнення необхідне з методичною метою і для 

розуміння самого висловлення, яке виходить за межі буквального значення, що 

у цілому відкриває нові можливості інтерпретації граматики мови. Незважаючи 

на впливовість концепції Дж. Остіна, зокрема обґрунтування ілокутивної сили як 

базового поняття теорії МА, у лінгвопрагматичних студіях і досі триває полеміка 

стосовно визначення перлокутивного акту і тих випадків, коли реальні 

результати мовлення не збігаються з інтенціями мовця.  

Свого часу П. Строссон [240] долучився до уточнення поняття перлокуції 

через визначення інтенції як складного концепту, виокремивши намір, 

спрямований на впізнання реципієнта, і намір адресанта викликати певну 

реакцію в адресата; причому терміну «реакція» дослідник надавав перевагу 

порівняно з терміном «перлокутивний ефект» за Дж. Остіном. Таким чином, 

дослідження П. Строссона зумовило визначення перлокутивного ефекту у двох 

аспектах: як очікуваного мовцем результату здійснення власного наміру і як 

досягнення певного результату засобами мовленнєвого акту. Це сприяло 

розумінню поняття МА як знаряддя керування діяльністю співрозмовника. 

Зазначимо, що перлокутивний ефект Дж. Серль називає перлокутивним 

наслідком, який він відмежовує від перлокуції. На його погляд, перлокуція 

входить до інтенції адресанта як перлокутивна ціль, а перлокутивний наслідок 



40 
 

не залежить від інтенції. Отже, наукова дискусія на етапі «прагматичного буму» 

щодо сутності перлокуції відіграла визначальну роль у становленні 

досліджуваної галузі [123, c. 101-104].  

Американському логіку Дж. Серлю, послідовнику Дж. Остіна, належить 

особливе місце у цій парадигмі мовного знання, оскільки він вніс суттєві зміни в 

теорію МА, визначив їхню структуру, типологію, умови і правила успішної 

комунікації. Він також уточнив компоненти МА «локуція − ілокуція – 

перлокуція», увів до його складу пропозиційний акт, який охоплює референт 

висловлення (акт референції) і ознаку референта (акт предикації). Іншим його 

здобутком була класифікація МА, створена з урахуванням ілокутивної мети, 

напрямів пристосування об’єктів дійсності до позначуваних слів і слів до 

об’єктів дійсності, а також фактора щирості і психологічного стану мовця. 

Зазначимо, що подальші класифікації мовленнєвих актів побудовані на типології 

Дж. Серля, оскільки її визнано більш чіткою й логічною порівняно з першою 

класифікацією Дж. Остіна, похідну від розподілу перформативних дієслів. 

Обраний критерій виявився довільним і неоднозначним, це відбилося на 

таксономії МА (вердиктиви, екзерситиви, комісиви, бехабітиви та експозитиви). 

З одного боку, зазначена класифікація містить певні недоліки, проте, з іншого, її 

вирішальна роль у розвитку теорії МА підтверджена практикою мовознавчих 

досліджень, у процесі якої поступово вдосконалювалася їх типологічна 

класифікація. Так, Дж. Серль [див: 118-119; 234-237] розробив концепцію 

прямих і непрямих МА, запропонував процедуру їх інтерпретації і визначив 

феномен непрямих висловлень, ілокутивний тип яких не збігається з 

ілокутивною силою, тобто у випадку, коли мовець передає інший зміст, ніж той, 

що він позначає [123, c. 102-103]. 

Мовленнєвому акту в мовленні відповідає предикативна одиниця (англ. 

«clause») або речення (англ. «sentence»). Терміном «предикативна одиниця» в 

лінгвістиці сукупно позначають мовленнєві одиниці, які традиційно називають 

сурядними та підрядними реченнями, а також головними реченнями в межах 

складнопідрядного. У більшості випадків МА відповідає мінімальна самостійна 
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одиниця мовлення – просте речення, яке традиційно виокремлюють у теорії МА 

як його мовленнєвий відповідник [83, с. 118]. 

Здійснення МА забезпечують три основні операції, такі як локуція, тобто 

побудова фонетично і граматично правильного висловлення певної мови з 

певним смислом і референцією; ілокуція  ̶  надання висловленню певної 

комунікативної спрямованості; та перлокуція  ̶  викликання бажаного 

результату через мовленнєвий вплив на адресата [174, c. 81]. Деякими 

англійськими дієсловами та фразами, що асоціюються з ілокутивними актами є: 

state, assert, describe, warn, remark, comment, command, order, request, criticize, 

apologize, censure, approve, welcome, promise, express, approval, and express regret. 

[230, с. 254].  Отже, творці теорії МА Дж. Остін та Дж. Серль керувалися тим, що 

основна одиниця вербальної комунікації не речення, а виконання певних дій  ̶  

МА, таких як наказ, прохання, подяка, поздоровлення, вибачення тощо.  

Як вважає І. Є. Фролова, завдяки теорії МА сьогодні можливе вивчення 

мовлення як множини окремих актів мовної комунікації [160, c. 127]. Проте, 

проблема типології МА є ще досі дискусійною. Існуть класифікації                           

Ю. Д. Апресяна [4], Т. Баллмера та В. Бренненштуля [179], В. В. Богданова [24], 

А. Вежбіцкої [27-28], Д. Вундерліха [246-247], И. Н. Горєлова [38-39],  

Дж. Остіна [176], Б. Фрейзера [200-203] та ін.  

Услід за Дж. Серлем багато його послідовників здійснювали спроби 

розробити таку, яка була б повною й могла б претендувати на статус 

загальновизнаної. Але, дотепер такої класифікації ще не розроблено, тому в 

кожному конкретному дослідженні дослідник може обирати з достатньо 

великого переліку типологію, яка видається найбільш прийнятною, причому 

характерним для прагмалінгвістичних студій є внесення певних модифікацій        

та / або залучення окремих типів з інших класифікацій [142, c. 252].  

Дж. Серль уважає, що ілокутивні акти повинні бути виконані «навмисне». 

Відтак, для того, щоб повідомити щось мовою, яка буде розумітися іншим 

мовцем як висловлення слід: (1) правильно передати початкове значення; (2) 

задовольнити умови істинності. Вчений також вносить зміни до класифікації 



42 
 

перформативів Дж. Остіна. Відтак, Дж. Серль [236] виокремлює такі категорії як 

асертиви або репрезентативи (експозитиви), МА, що схиляють слухача до 

істинності пропозиції (ствердження, висновки : повідомлення про дійсний стан 

справ та його оцінка); директиви (вердикативи), які нав’язують слухачеві 

поведінку, яка відповідатиме пропозиційному змісту повідомлення (просьби, 

накази: спонукання до певних дій у формі наказу, прохання, поради); комісиви 

(комісиви), які зобов’язують мовця виконати дії, що представлені в 

пропозиційному змісті (обіцянки, пропозиції : повідомлення про прийняті 

зобов’язання виконати обіцянку); експресиви (бехабітиви), що виражають 

умови щирості мовного акту (подяки, поздоровлення, співчуття, вітання, 

вибачення : вираження певного психологічного й емоційного ставлення); та 

декларативи (екзерситиви), які призводять до зміни в світі з моменту їх 

промовляння (хрещення, оголошення війни, призначення на посаду, присвоєння 

звань, винесення вироку: декларування нових справ, встановлення будь-яких 

правил і позицій) [244, c. 287].  

У нашій роботі посилаємось на класифікацію МА, яка належить                      

Дж. Серлю [118-119; 234-237], оскільки вважаємо її найбільш доцільною та 

завершеною для використання у цьому дослідженні. Вслід за В. В. Богдановим 

[24], Г. Г. Почепцовим [100-102], О. А. Романовим [104-108], І. С. Шевченко 

[167-170], виокремлюємо ще квеситиви  ̶  запитальні МА, як окремий тип, 

оскільки їх ілокутивна мета скерована на активний запит нової інформації з 

метою заповнення інформаційних лакун у когнітивній діяльності того, хто                 

запитує [8, c. 135].  

МА прийнято також поділяти на прямі і непрямі. Існує думка, що непрямий 

МА – це мовленнєва дія адресанта, смисл якої ґрунтується на імплікатурах 

дискурсу. Комунікативний смисл непрямих МА виводиться не із змісту 

пропозиції, а із засобів мовленнєвого коду, вжитих у конкретній консистенції, 

конкретними мовцями, конкретною тематикою спілкування [11, c. 202]. 

 Дослідник Дж. Ліч у своїй праці «Principles of Pragmatics» зазначає, що 

«непряме мовлення є широко використовуваною комунікативною стратегією» 
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[217, c. 108]. Вслід за І. П. Сусовим під непрямим МА розуміємо мовленнєвий 

акт в якому протистоять одна одній ілокутивні сили, одна з яких притаманна 

виголошеному висловленню і незалежна від контексту використання, а інша та, 

яку мовець вкладає в своє висловлення, маючи намір спонукати адресата 

зрозуміти та прийняти його справжній комунікативний задум [142, с. 138]. 

Г. Кларк вслід за Дж. Серлем виокремлює шість властивостей, що 

притаманні непрямим МА: багатозначність, логічна пріорітетність значень, 

раціональність, конвенціональність, ввічливість та цілеспрямованість. Опишемо 

коротко кожну з них. На відміну від прямих МА, непрямі МА зазвичай мають не 

одне значення, а отже вони багатозначні. Кілька значень непрямих МА не 

можуть передаватись паралельно, як вважає Г. Кларк вони передаються 

ланцюжково («in chain»), в певній психологічній послідовності. Він виокремлює 

два види значення «логічно перше значення» («logically prior») та «темпорально 

перше значення» («temporally prior»). Проте, трапляються випадки, коли значень 

може бути більше ніж два. Щодо раціональності непрямих МА, то висловлення 

має мати відношення до того, що відбувається в момент комунікації; мовець 

повинен ввести слухача в загальні факти, щоб він розумів про що буде йти мова. 

Конвенцією в англійській мові є, наприклад те, що мовець може попросити 

слухача виконати певну дію, запитуючи його чи слухач може її виконати. Цей 

тип конвенції можна назвати «конвенцією засобів» («convention of means»), адже 

вона визначає семантичний засіб за допомогою якого непрямий МА буде 

успішним. Є також «конвенція форми» («convention of form»), тобто спосіб 

формулювання непрямого МА, наприклад у формі ідіоми. Як правило, більшості 

непрямим МА притаманні ввічлива форма та цілеспрямованість [184, c. 200-201].  

Дж. Серль у праці «Expression and Meaning» зазначає, що не лише мета 

мовця, але контекст і ситуація [234, c. 48] визначають те, які МА вживає мовець, 

прямі чи непрямі. Важливим фактом є те, що реалізація будь-якого МА у 

дискурсі завжди підпорядкована певній стратегії [13].  

Ми поділяємо думку, що МА є мінімальною одиницею дискурсу [169, с. 

117], але із тим, що МА завжди збігається з тактикою ми не можемо погодитися 



44 
 

тому, що тактичне завдання дискредитації, можна припустити, реалізується 

директивним МА, в той час як дипломат, віддаючи наказ тим самим дискредитує 

адресанта (третіх осіб), вказує на його нижчу позицію, але, наприклад, в 

асертивних МА необхідно аналізувати мовленнєві засоби, наявні у висловленні, 

адже саме вони вказують на присутність тієї чи тієї мовленнєвої тактики, що 

реалізує стратегію дискредитації. 

Отже, мовленнєві акти є невід’ємною частиною ДД, який має великий 

тактико-стратегічний потенціал, про що і йтиме мова далі. 

1.4. Стратегії і тактики дипломатичного дискурсу 

За Е. Бенвеністом, світ мовлення  ̶  це світ субʼєктивного [16, с. 117], а отже 

стратегії і тактики  ̶  невідʼємна його складова. Аналіз матеріалів сучасного 

англомовного ДД свідчить про існування двох типів текстів, а саме: тих, які 

інформують про щось і тих, які здійснюють вплив на когось. Промови 

англомовних дипломатів, зазвичай, виражають або формують певне відношення 

до предмету повідомлення.  

Варто зазначити, що тексти маніпулятивного характеру актуалізують  

міжособистісну функцію мови, згідно з якою мовець використовує її «як засіб 

особистого вторгнення в мовну дію для висловлення своїх коментарів, 

уподобань та оцінок, а також відносин, в які він ставить себе та слухача» [207, c. 

58-59]. Відтак, можемо стверджувати, що в такому випадку відбувається 

порушення принципу кооперації за П. Грайсом, що забезпечує ефективне 

спілкування, яке обумовлене наявністю наміру з боку дипломата [40, c. 217-238]. 

Як зазначає Т. М. Голубєва [35, c. 255], наявність інтенціональної складової 

в текстах, що мають впливовий характер, або іншими словами маніпулятивний 

характер дозволяє розглядати ці тексти як елементи «маніпулятивного 

дискурсу», складеного з метою переконати адресата в ряді пропозицій P1… Pn 

певного типу T, використовуючи при цьому відповідні стратегії S» [189, c. 120-

125]. Мовленнєва поведінка учасників комунікативного діалогу 

підпорядковується законам статусно-рольової взаємодії. Суспільна роль може 

зумовлюватися постійними характеристиками людини або навʼязуватися 
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ситуацією, в яку потрапляє особистість. Статусно-рольове спілкування 

ґрунтується на очікуванні того, що мовна особистість буде дотримуватися 

мовленнєвих норм, притаманних її становищу в суспільстві, й визначатися 

характером взаємин зі співрозмовником, – адже від підлеглого чекають 

беззастережного виконання розпоряджень, а від керівника − зважених рішень. 

Уявлення про типове виконання тієї чи тієї ролі учасника дискурсу формує стереотипи 

його рольової поведінки. У повсякденному мовленнєвому спілкуванні мовна 

особистість переключається від одних стереотипів рольової поведінки до інших із 

метою забезпечення успішного комунікативного діалогу. Будуючи цілісне 

мовленнєве висловлення, учасник дискурсу створює модель дійсності мовними 

засобами. З одного боку, він прагне у мовленні показати своє ставлення до 

викладених фактів, а з іншого − викладати факти таким чином, щоб адресат міг 

зрозуміти, про що йдеться. Усі три складники − предмет мовлення, авторська 

оцінка, чинник адресата − визначають тип дискурсивного мислення мовної 

особистості. Типи дискурсивного мислення відображаються у виборі 

комунікативних стратегій мовленнєвої діяльності [117, c. 85]. 

Сьогодні поняття «стратегія» й «тактика» є широковживаними у сучасному 

дипломатичному дискурсі, адже їх досліджують багато науковців:             

 І. О. Алєксєєва [2], Л. Р. Безугла [13], І. В. Бєляєва [14], А. Д. Бєлова [18-19],  

Є. В. Богатирьова [20-22], Т. А. Волкова [28-30], С. Л. Голощук [34],  

Т. М. Голубьова [36-37], Е. Н. Єгорова [50], С. В. Засєкін [51], Є. Ю. Колтишева 

[76], І. В. Мельник [88], О. Л. Михальова [89-92], Л. І. Морська [93],   

І. О. Романченко [109],  Е. У. Садгасанова [110], О. О. Селіванова [112-114],  

Л. Л. Славова [121], Л. Є. Сорокіна [124], Ю. В. Станкевич [126], І. Є. Фролова 

[154-162], О. О. Шевчук [171] та ін. Тому існує ціла низка визначень цих понять, 

які відрізняються одне від одного. Незважаючи на те, що спроби багатьох 

науковців спрямовані на пошуки розгорненого осмислення й глибокого 

розуміння термінологічної одиниці «стратегія», однозначного визначення цього 

поняття досі не існує. В процесі пояснення одного із базових наукових понять 

спеціалісти з різних сфер філологічного знання відчувають певні складнощі, 
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внаслідок чого вчені воліють обмежуватися студіюванням терміну в практичній 

площині або ідентифікацією тих ознак, які диференціюють його від суміжних з 

ним понять, зокрема «тактика» [165, с. 269-273]. 

Хоча поняття стратегії було використано в багатьох дослідженнях, йому 

рідко давали чітке визначення. Словник OALD подає такі визначення поняття 

«strategy» : 1. a plan that is intended to achieve a particular purpose; 2. the process 

of planning something or putting a plan into operation in a skilful way; 3. the skill of 

planning the movements of armies in a battle or war [227, c. 1547]. Слово «стратегія» 

як метафора було запозичене з військової науки, де воно використовується для 

позначення організації військових дій для досягнення певної військової мети. 

Термін також поширений в політології, економіці і в інших дисциплінах, де 

позначає складні, цілеспрямовані дії. Проте, у всіх випадках вживання поняття 

«стратегія» науковці сьогодні пов’язують з досягненням мети оптимальним 

чином: швидко, ефективно, тощо [193, c. 64-65].  

На думку Т. ван Дейка, КС  ̶  це ідея агента про кращий спосіб діяти, щоб 

досягти мети [193, c. 64-65]. З точки зору вченого комунікативну стратегію 

варто характеризувати передусім як «ознаку когнітивних планів, які являють 

собою загальну організацію певної послідовності комунікативних дій і 

включають ціль або цілі взаємодії, реалізація яких передбачає декілька способів, 

вибір яких регулюється комунікативною стратегією» [45, c. 272]. Т. А. ван Дейк 

зазначає, що стратегії − це частина нашого спільного знання: вони є знанням про 

процеси розуміння. Класифікація стратегій досі не є усталеною, на думку 

дослідника. Вони потребують вивчення і заучування, поки не стануть 

автоматизованими процесами. Вчений вважає, що нові типи дискурсу і форми 

комунікації потребують розробки нових стратегій [44].  

У розвідках Т. А. ван Дейка функціональна орієнтованість, багаторівневість 

охоплення практичних, і теоретично-комунікативних параметрів ситуаційних 

моделей дискурсу (індивідуальний досвід, установки та наміри, відчуття й емоції 

комунікантів) і паралельність процесів обробки інформації забезпечують 

стратегічному підходу гнучкість, ефективність, динамізм. Проте відсутність 
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чітких підстав виокремлення різних типів стратегій (глобальних, макро- і 

мікростратегій, соціокультурних, комунікативних, риторичних, дискурсивних, 

граматичних, стилістичних, семантичних тощо) створюють для дослідника певні 

труднощі у спробі створення їх ієрархії або таксономії.  Л. І. Морська, стверджує, 

що чимало науковців відзначають значення стратегії як головного чинника 

формування «внутрішнього», семантичного змісту тексту, його фонологічного, 

лексичного, синтаксичного, стилістичного, композиційного оформлення. За 

достатньої змістовності і чіткості такого розуміння стратегії воно все-таки не 

враховує достатньо динамічних характеристик стратегічного типу діяльності, 

передусім реалізацію практичних цілей взаємодії і способи впливу на 

співрозмовника, структуризацію тексту і його інтерпретацію комунікантами в 

процесі реалізації зазначених цілей. Дослідниця вважає, що залежно від сфери 

вживання, ситуації спілкування, цілей, ресурсів комунікантів (знання, оцінки, 

очікування, бажання) і способів впливу на них стратегії можуть бути оформлені 

на високому рівні інтерактивності: від невербальних (кінетичних, проксемічних) 

способів до вербальних форм текстової діяльності (наказ, прохання, порада, 

аргументація, домовленість). На вербальному рівні стратегію маркують 

різнорівневим набором мовних засобів: мовними сигналами відправника й 

одержувача повідомлення, що утворюють певні мовленнєві кліше, оцінною 

лексикою, ввідними словами, словосполученнями і т. д. [93, c. 70-71]. 

Ф. С. Бацевич дає таке визначення поняттю стратегія спілкування: 

характеристика когнітивного аспекту комунікації, найбільш оптимальна 

реалізація інтенцій адресанта щодо досягнення конкретної мети спілкування, 

тобто контроль і вибір найбільш дієвих ходів спілкування, їх гнучка видозміна у 

конкретній ситуації спілкування [11, c. 168]. 

Є. В. Клюєв стверджує, що введення поняття КС призводить до необхідності 

звернення до інших понять, а саме: комунікативна мета, комунікативний намір, 

комунікативна задача, комунікативна інтенція, КТ, комунікативна перспектива, 

комунікативний досвід і комунікативна компетенція. КС за Є. В. Клюєвим, − це 

сукупність запланованих мовцем дій і реалізованих у ході комунікативного акту 
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теоретичних ходів, що спрямовані на досягнення комунікативної мети. 

Комунікативна інтенція – це уявлення про спосіб об’єднання цих теоретичних 

ходів у єдине ціле (КС), що і є рушійною силою КС [70, c. 17-20]. Л. В. Куликова 

визначає мовленнєву інтенцію як намір здійснити мовленнєву дію в 

комунікативній діяльності, взаємодії з партнером [82, с. 41]. Комунікативна 

мета – це стратегічний результат, на який спрямований комунікативний акт. 

Комунікативна компетенція – це набір комунікативних стратегій, властивих 

індивіду або групі індивідів. Комунікативна тактика – сукупність практичних 

ходів у реальному процесі мовленнєвої взаємодії, тобто комунікативна тактика, 

на відміну від комунікативної стратегії, перш за все співвіднесена не з 

комунікативною метою, а з набором комунікативних намірів. Комунікативний 

намір – тактичний хід, що є практичним засобом досягнення відповідної 

комунікативної мети. Уся сукупність таких практичних засобів у реальному 

процесі мовленнєвої взаємодії створює комунікативну тактику. 

Комунікативний досвід – сукупність уявлень про успішні та неуспішні 

комунікативні тактики, що призводять чи не призводять до реалізації 

відповідних комунікативних стратегій [70, c. 17-20]. 

Повідомляючи щось, адресант, насамперед, думає про результативність 

свого повідомлення, тобто про його ефективність, проте водночас враховує різні 

підходи, які більшою чи меншою мірою відповідають конкретній ситуації 

спілкування. Це дає нам змогу розглядати мовну комунікацію в аспекті загальної 

стратегії (з огляду на мету) і конкретної тактики (з огляду на її досягнення) [88, 

c. 377]. Саме тому ефективна комунікація передбачає постійний вибір 

комунікантом певної моделі поведінки (комунікативних стратегій), яка в 

конкретній ситуації буде найбільш сприятливою в досягненні поставленої мети. 

Отже, механізмами реалізації КС є комунікативні тактики – сукупності 

практичних кроків у реальному процесі мовленнєвої взаємодії [214]. 

Як пише Л. Р. Безугла, дискурсивна тактика підпорядкована дискурсивній 

стратегії на рівні мовленнєвого ходу, вони співвідносяться між собою як загальне 

і конкретне поняття [13]. КС має на меті «відбір фактів та їхню подачу в певному 
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світлі з ціллю впливу на інтелектуальну, вольову, емоційну сферу адресата» [25, 

c. 86]. Для того, щоб реалізувати стратегії впливу на адресата дипломат 

(відправник) використовує особливі мовні тактики. Відтак, під дискурсивною 

(комунікативною) стратегією слід розуміти когнітивно-прагматичну програму 

спілкування, що ґрунтується на його мотивах, передбачаючи розподіл реалізації 

комунікативних актів у дискурсі [13, с. 35]. У широкому сенсі КС розуміється як 

загальний намір, завдання у глобальному масштабі, поставлене практичною 

ціллю комуніканта. Стратегія змушує комуніканта формувати мовлення, 

обумовлює підбір і використання мовних засобів. О. С. Іссерс під КС розуміє 

когнітивний план спілкування, який включає оптимальне рішення 

комунікативних завдань в умовах недостатньої інформації про дії партнера 

залежно від ситуації спілкування, врахування особистостей комунікантів та 

можливостей реалізації запланованого, і допомагає знайти шлях до найбільш 

оптимального досягнення певних цілей [166, c. 187]. МТ ж є способом реалізації 

стратегії на певному етапі комунікації в межах одного мовленнєвого  

ходу [13, c. 35-36].  

У нашій роботі, під стратегією розуміємо сукупність зумисних 

мовленнєвих дій, що направлена на реалізацію комунікативної мети мовця. 

Відповідно, тактика направлена на забезпечення реалізації певної 

комунікативної стратегії.   

 КС може бути представлена як сукупність, ієрархічно упорядкованих 

мовленнєвих тактик. Словник OALD подає таке визначення поняття «tactic» : 1. 

The particular method you use to achieve something; 2. the art of moving soldiers and 

military equipment around during a battle or war in order to use them in the most 

effective way [227, c. 1593]. 

Існує декілька точок зору, щодо визначення терміну МТ.                                          

А. П. Сковородникова пише, що тактика направлена на забезпечення реалізації 

певної комунікативної стратегії. О. С. Іссерс формулює майже ту ж саму думку, 

але більш лаконічно. Вона вважає, що мовленнєва тактика є однією або 

декількома діями, які допомагають у реалізації стратегії. Таким чином, 
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мовленнєва тактика ілюструє мовленнєві прийоми, які визначають лінію 

поведінки комуніканта на певному етапі спілкування, які спрямованні на 

одержання бажаного ефекту, та виконують функцію способів здійснення КС. 

Саме тактика є практичним інструментом мовця у реалізації його 

комунікативного наміру. Іншими словами, мовленнєва тактика – це одна із 

декількох мовленнєвих дій, які допомагають реалізації стратегій і забезпечують 

оперативне реагування на ситуацію [166, c. 187-190]. Сутність застосування КС 

полягає в організації мовних дій для певного впливу на співрозмовника в ході 

циклу або фази спілкування таким чином, щоб їх результатом була зміна значень 

його релевантних параметрів в потрібному напрямі [111]. 

В нашій роботі під мовленнєвою тактикою, вслід за Н. І. Формановською 

розуміємо вибір МА на певному етапі спілкування [152, с. 56; 153]. 

 На сьогодні існує ряд різноманітних класифікацій тактик, що спрямовані на 

здійснення мовленнєвого впливу. Наприклад, класифікації О. І. Алєксєєвої [2], 

К. М. Єгорової [50], О. С. Іссерс [54], О. Л. Михальової [91], Л. Л. Славової [121], 

такі, що базуються на мета-моделі НЛП Р. Бендлера та Дж. Гріндера [17; 179] та 

багато ін. 

     Вивченню різних типів стратегій на різноманітному мовному матеріалі 

присвячена значна кількість досліджень, що дає науковцям підстави 

стверджувати про «масштабну лінгвістичну атаку» на комунікативні стратегії. 

Втім, як з’ясувалося, терміном «комунікативна стратегія» оперують дослідники, 

що вкладають в нього різний зміст й нерідко виходять насамперед із ознак 

мовного твору, що не є прийнятним у дискурсивному описі, що й викликає 

необхідність впровадження поняття дискурсивної стратегії. Назріла необхідність 

визначення цього поняття, що зумовлено інтенсивним науковим пошуком у 

сфері дискурсології, характерним для сучасної вітчизняної лінгвістики, 

формуванням (поряд із когнітивно-дискурсивним) прагмадискурсивного 

напряму аналізу, що є природним з огляду на багату вітчизняну традицію 

прагмалінгвістичних досліджень та провідною роллю стратегії у 

прагмаорієнтованих розвідках [154]. 
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І. О. Алєксєєва вважає, що якщо критерієм класифікації конфліктних 

стратегій обираються наміри учасників зберегти дружні, гармонійні стосунки, то 

можна виокремити два типи стратегій – стратегії співпраці (кооперації) та 

конфронтативні стратегії. Стратегія співпраці реалізується мовцями за 

допомогою таких тактик, як вибачення, обіцянка, заклик до примирення. 

Конфронтативні стратегії чисельніші і, як правило, стають основним об’єктом 

досліджень. До таких стратегій звертаються тоді, коли комуніканти по-різному 

розуміють або оцінюють ситуацію, відчувають антипатію один до одного або 

охоплені негативними почуттями. Конфронтативні стратегії можуть підлягати 

подальшій диференціації. Одним з критеріїв поділу може бути поняття 

позитивного та негативного іміджу (обличчя). Так, розрізняють дві провідні 

стратегії, що загрожують позитивному іміджу (тобто бажанню адресата бути 

прийнятим та схваленим оточенням), – стратегія інвективів та стратегія 

дискредитації. Інвективна стратегія використовується для того, щоб негативно 

вплинути на самооцінку адресата. Тактиками інвективної стратегії є образа та 

глузування, за І. О. Алєксєєвою [2, c. 22]. Суголосною цьому тлумаченню 

інвективи є позиція О. В. Ребрія. Дослідник пропонує розуміти під нею 

«висловлення, тобто одиницю мовлення / комунікації, що має культурну й 

національну специфіку, та здійснюється як із кодифікованого, так і з 

некодифікованого пласта мови з метою негативної оцінки як учасників і 

предмета комунікацій, так і ситуації спілкування в цілому» [103].  Дискредитація 

полягає у негативній оцінці дій або якостей адресата перед третіми особами, що 

руйнує позитивний імідж адресата, його репутацію та позбавляє його довіри 

третіх осіб [2, c. 22].  

Отже, у подальшому дослідженні зосередимо увагу на стратегії 

дискредитації, адже вона займає чільне місце серед стратегій, які поширені в 

дипломатичному дискурсі. 

 

 

 



52 
 

1.5. Сутність та ознаки стратегії дискредитації в дипломатичному дискурсі 

Визначимо місце стратегії дискредитації у класифікації конфліктних 

стратегій. Л. Л. Славова пропонує поділ дискурсивних стратегій на два типи: 

кооперативні та конфронтативні. Кооперативний тип перебігу дискурсу 

характеризується орієнтацією партнера по комунікації на співрозмовника. До 

них належать: стратегія саморепрезентації, прямої ідентифікації, самозахисту, 

ототожнення, підсилення, ухиляння, кооперації та консолідації. До 

конфронтативних дослідниця відносить: стратегію конфронтації та 

дискредитації. Як пише І. Є. Фролова, мовна поведінка в конфліктній ситуаціії є 

типом міжособистісної взаємодії, в якій гармонія відносин комунікантів 

порушується на основі наявності реального або вигаданого протиріччя [169, с. 

174]. Стратегія дискредитації спрямована на пониження іміджу опонента [121]. 

І. О. Алєксєєва зазначає, що якщо тактика звинувачення висловлюється у 

присутності третіх осіб, то йдеться про дискредитацію [2, c. 26].  Отже, 

стратегія дискредитації  –  це одна з конфронтативних дискурсивних стратегій, 

що є сукупністю певних зумисних мовленнєвих дій, які спрямовані на підрив 

авторитету, іміджу чи довіри, яка реалізується за допомогою мовленнєвих 

тактик. 

Стратегію дискредитації реалізує сценарій: «я – хороший, ти – поганий» 

[155], і вона може реалізуватися повністю, або частково. Коли стратегія 

дискредитації реалізується частково, то втілюється друга її частина: «ти – 

поганий».  

У сучасних лінгвістичних розвідках нерідко згадують таке поняття, як 

«мовна агресія». Вслід за К. М. Єгоровою під мовною агресією розуміємо форму 

мовної поведінки, що націлена на образу або навмисне заподіяння шкоди 

людині, групі людей, організації або суспільству загалом (вузький сенс), і як 

порушення мовного паритету (широкий сенс). Оскільки це форма мовного 

впливу, при якій мовна особистість (мовець) порушує етичні норми спілкування, 

мовна агресія пов'язана з такими мовними діями, як словесна образа або 

дискредитація, дискримінація, дифамація. Найбільшою мірою мовна агресія 
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знаходить втілення в розмовних і публіцистичних сферах комунікації, проте 

трапляється і в багатьох типах інституційного дискурсу, і дипломатичний 

дискурс не є винятком. Форма таких мовних дій може мати літературний 

характер, проте це не знижує ступеня їх агресивності. При мовній агресії тиск на 

адресата відбувається через вплив на його ціннісну сферу, складовою частиною 

якої є соціальний статус. Тому, поняття мовної агресії не зводиться до вживання 

лайливих слів і нелітературних виразів, ̶ це більш широке поняття. Відтак, 

виокремлюють основні типи стратегій агресивної мовної поведінки. До них 

відноситься і стратегія дискредитації, а поряд з нею стратегія нападу. Згідно з     

К. М. Єгоровою стратегія дискредитації положень, висловлених 

співрозмовником, реалізується через тактики звинувачення, компрометації, 

гіперболізації. Дослідниця вважає, що мета застосування даної стратегії − 

підірвати довіру аудиторії до позиції, що захищається опонентом. Як зазначає 

російська дослідниця К. М. Єгорова, стратегія дискредитації є однією з 

найсильніших конфліктних стратегій мовної поведінки, яка реалізується за 

допомогою таких тактик як: звинувачення, викриття, оприлюднення негативних 

фактів, образи (непрямої образи “кидати тінь на кого-небудь”), натяку, 

драматизації, іронії (глузування), ігнорування особистості, перебивання, 

компрометації, загрози, хамства і т. п. [50]. 

Дослідниця О. Л. Михальова виокремлює стратегію «гри на пониження», 

яку ми розглядаємо як стратегію дискредитації в ДД, адже вона теж спрямована 

проти суперника, і її мета – розкриття та розвінчання намірів третіх осіб, тобто 

дискредитація. Дослідниця виокремлює п’ять провідних тактик, завдяки яким 

цю стратегію реалізовують у мовленні. До цих них належать: аналіз  ̶ «мінус», 

звинувачення, безособове звинувачення, викриття й образа. Опишемо коротко 

кожну з тактик. Тактика аналіз- «мінус»: використовуючи цю тактику, дипломат 

демонструє негативне ставлення до певної ситуації, а також до опонента чи його 

вчинків. Тактика звинувачення: використовуючи цю тактику, дипломат 

приписує опоненту провину, визнає його винним у чому-небудь, а також 

розкриває його непорядні наміри та вчинки. Тактика безособового звинувачення: 
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використовуючи цю тактику, дипломат робить звинувачення, але не каже про 

кого йде мова, проте аудиторія може здогадатись. Тактика викриття: 

використовуючи цю тактику, дипломат наводить факти та аргументи, які 

підтверджують вину опонента, з метою його викриття. Тактика образи: 

використовуючи цю тактику, дипломат може словесно зачепити, образити чи 

навіть принизити опонента, замість того щоб наводити докази [89-92]. 

Спираючись на класифікації мовленнєвих тактик із вже згаданих нами 

класифікацій К. М. Єгорової, О. Л. Михальової та О. С. Іссерс, ми виокремили 

тактики, що трапляються в досліджуваних нами промовах, доповнили та 

адаптували їхні назви згідно дипломатичного дискурсу і нашого фактичного 

матеріалу. Проаналізувавши підходи науковців до визначення явища КС, можна 

зробити висновок, що комунікативні стратегії – це комплекс мовленнєвих дій, 

спрямованих на досягнення цілей комунікантів. Залежно від мотивів і цілей, 

зокрема, а також комунікативної ситуації загалом, мовці обирають ті мовні 

засоби, які найбільш відповідають поставленій меті в процесі спілкування [88, c. 

380]. Отже, для досягнення успішної реалізації СД в ДД дипломат теж 

використовує КТ, які найбільш відповідають поставленій меті. 

На основі проведеного нами аналізу складемо таблицю з тактиками та їхніми 

характеристиками, які на нашу думку реалізують стратегію дискредитації в 

досліджуваному ДД (див. Табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

Тактики реалізації стратегії дискредитації 

№ Тактика Характеристика 

1. Звинувачення Націлена на негативну оцінку дипломатом дій і / або вчинків 

адресата. Мовець А звинувачує об’єкт дискредитації X. Якщо 

тактика звинувачення висловлюється у присутності третіх осіб, то 

йдеться про дискредитацію. Стандартна схема побудови 

висловлень-звинувачень  навряд чи існує. Інтенції мовця зрозумілі з 

контексту. Висловлення зазвичай наповнене лексемами негативної 

оцінки. Тактика звинувачення відрізняється від образи тим, що не 

передбачає наміру принизити чи висміяти. Реалізується прямими 

асертивними МА.  
2. Згадування в 

негативному 

світлі 

Полягає у згадуванні об’єкта дискредитації у негативному образі. 

Висловлення, зазвичай, наповнене лексемами з негативною 

конотацією. Загалом, неважливо кого саме стосуються лексеми з 

негативною конотацією. Нагромаження негативу руйнує 
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позитивний образ адресата. Реалізується переважно прямими 

асертивами, також непрямими комісивами. 
3. Викриття Має на меті розкрити негативні сторони об’єкта дискредитації 

шляхом подання фактів. Реалізується прямими асертивними МА. 

4. Наказ Полягає у нав’язуванні дипломатом певних дій адресатові шляхом 

використання, прямих та непрямих директивів, подекуди асертивів, 

цим самим применшуючи значущість та вагомість об’єкта 

дискредитації. Вживання слів в наказовому способі відносно об’єкта 

дискредитації. Наприклад: «pull back», «deploy», «begin», 

«withdraw», «restore», «return», etc. 
5. Протиставлення Націлене на співставлення двох сторін, одну з яких дипломат 

схвалює, а об’єкт дискредитації засуджує. Реалізується прямими 

асертивними МА. 
6. Осуд Реалізує інтенцію дипломата висловити адресату негативну оцінку 

щодо тієї чи тієї його дії / бездіяльності або третьої особи; 

критикувати її діяльність. Реалізується прямими асертивами. 
7. Образа Має на меті зачепити імідж об’єкта дискредитації, містить відтінок 

особистого відношення дипломата до адресата. Полягає у згадуванні 

об’єкта дискредитації, його вчинків у зневажливому тоні, 

висміюючи або з іронією. Даний хід передбачає безпосередньо 

негативну характеристику об᾽єкта дискредитації чи негативну його 

оцінку. Реалізується за допомогою лексичних засобів, тобто шляхом 

вживання у висловленні слів і словосполучень із негативною 

семантикою у прямих асертивних МА. Притаманне вживання фраз, 

словосполучень чи речень, що мають образливий характер, 

зневажливе забарвлення, завданням яких є висміяти чи ж принизити 

об’єкт дискредитації (Х), також ті, що містять іронію. Наприклад: 

«the parallel reality in which the X is apparently living»; «X has decided, 

it seems, to rewrite its borders, but it cannot rewrite the facts»; «so many 

of the assertions made this afternoon by the X are without basis in 

reality»; «X’s ridiculous and false statement purporting Western 

intervention»; «Russian tale». 
8. «Всеохопна 

правда» 

Реалізує інтенцію дипломата подати об’єкт дискредитації або 

негативну інформацію про нього так, наче всі про це вже знають, і 

вона не підлягає сумніву.  Реалізується прямими асертивними МА. 
9. Погроза Має на меті керування діяльністю адресата, що призводить до 

зміцнення статусу мовця. Мовець інформує про свої майбутні дії, які 

потенційно матимуть негативні для партнера наслідки. Ця тактика 

належить до таких, які обмежують волю адресата, визначаючи та 

обмежуючи його майбутні дії. Мовець A висловлює пряму або 

непряму погрозу обʼєкту дискредитації. Реалізується переважно 

асертивними МА, а також комісивними МА. Мовцю притаманне 

використання конструкції з «if». 
10. Безособове 

звинувачення 

Націлене на висування звинувачень об’єкта дискредитації, проте 

дипломат не називає при цьому його імені. Реалізується прямими 

асертивними мовленнєвими актами. 

 

  Мовні стратегії є частиною наших загальних знань – знань про процеси 

мовленнєвого спілкування, а також шляхи досягнення комунікативних цілей. 

Стратегії та тактики загалом – це відкритий нескінченний список, тому що вони 
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відображають багатогранність процесів соціальної взаємодії, яка іноді може бути 

непередбачуваною, а подекуди навіть алогічною. Нові типи комунікативних 

ситуацій, нові форми комунікації і відповідні типи дискурсу можуть стати 

базисом для формування нових стратегічних та тактичних рішень [97, c. 336]. 

Вважаємо, що особлива увага повинна бути приділена сучасному англомовному 

ДД. Тому в третьому розділі представляємо дослідження мовленнєвоактового і 

тактичного потенціалу вибраного ДД, а саме промов англомовних дипломатів, 

які стосуються конфлікту на сході України та належать почергово таким 

дипломатам як: Д. Байєр, Дж. Пайєтт, С. Пауер та В. Нуланд.  

 

Висновки до розділу 1 

1. Дискурс потрактовуємо як інтерактивну діяльність учасників спілкування, 

обмін інформацією, здійснення впливу один на одного, використання 

різноманітних сратегій, їх вербальне та невербальне здійснення в практиці 

спілкування. 

2. Дипломатичний дискурс відносимо до групи інституційних або статусно-

рольових дискурсів, ядро котрого складають комунікативні засоби, які 

його учасники використовують для реалізації комунікативних завдань. 

Англомовний дипломатичний дискурс тлумачимо як організацію мовних 

засобів для відображення комунікативних ситуацій, породжених 

інститутами дипломатії та міжнародної комунікації. Вважаємо, що 

дипломатичному дискурсу властивий подекуди елемент маніпуляції − 

впливу на свідомість адресата, а дипломатична комунікація – це іноді 

маніпулятивний діалог, який має на увазі приховане управління 

співрозмовником, або третьою особою. Метою дипломатичної комунікації 

є інформування й спонукання до дії.  

3. Дипломатичному дискурсу притаманна інтердискурсивність під якою 

розуміємо здатність дискурсу маніфестувати свої базові 

системоутворювальні ознаки в нетиповій для цього дискурсу ситуації, 

здатність цього дискурсу розширювати свої границі та «проникати» в 
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інший дискурс. Найбільш типовим прикладом прояву 

інтердискурсивності ДД є перетин ДД з політичним дискурсом. 

Дипломатичний дискурс нерозривно пов’язаний з політичним, адже їх 

загальною комунікативною метою є спонукання до певних дій, що 

передбачає обов’язкове використання мовленнєвих тактик та стратегій.  

4. Вважаємо, що мовленнєві акти є невід’ємною складовою як дискурсу 

загалом, так і дипломатичного дискурсу. Під мовленнєвим актом маємо на 

увазі цілеспрямовану мовленнєву дію, що здійснюється у відповідності до 

принципів і правил мовленнєвої поведінки, прийнятими в конкретній 

спільноті; одиницю нормативної соціомовленнєвої поведінки, що 

аналізують у межах прагматичної ситуації. Під інтенцію розуміємо 

спрямованість свідомості мовця на об’єкти і стани речей зовнішнього 

світу. Упродовж дипломатичної комунікації мовленнєві акти реалізуються 

не тільки в одиничних висловах, а й у серії висловів, поєднаних темою і 

ситуацією спілкування. У цій праці покликаємось на класифікацію 

мовленнєвих актів Дж. Серля, оскільки вважаємо її найбільш доцільною 

та завершеною для використання у цьому дослідженні, а саме: асертиви, 

директиви, експресиви, комісиви, декларативи. Виокремлюємо ще 

квеситиви  –  запитальні мовленнєві акти, як окремий тип, оскільки їх 

ілокутивна мета скерована на активний запит нової інформації з метою 

заповнення інформаційних лакун у когнітивній діяльності того, хто 

запитує. Також, виокремлюємо прямі та непрямі мовленнєві акти. 

Уважаємо, що реалізація будь-якого мовленнєвого акту у дискурсі завжди 

підпорядкована певній стратегії. Під стратегією розуміємо сукупність 

зумисних мовленнєвих дій, спрямованих на реалізацію комунікативної 

мети мовця. Відповідно, тактику спрямовано на забезпечення реалізації 

певної комунікативної стратегії. Під мовленнєвою тактикою розуміємо 

вибір мовленнєвих актів на певному етапі спілкування. 

5. Стратегію дискредитації розглядаємо як одну з конфронтативних 

дискурсивних стратегій, що є сукупністю певних зумисних мовленнєвих 
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дій,  спрямованих на підрив авторитету, іміджу чи довіри. Стратегія 

дискредитації – одна з найпотужніших «конфронтативних стратегій»          

мовної поведінки дипломата, яка реалізується в дипломатичному дискурсі 

за допомогою таких тактик: звинувачення, безособове звинувачення, 

викриття, «всеохопної правди», осуд, погроза, наказ, образа, згадування в 

негативному світлі та протиставлення.  

        

Основні положення цього розділу представлені у публікаціях [127-129; 133; 137; 

138-139]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Сучасні наукові роботи в галузі лінгвістики не можуть обмежуватися 

описовим викладом отриматих результатів, адже мовленнєва комунікація дуже 

складна за своєю структурою [33, с. 3]. Тому, важливою вимогою до вибору методів 

є передбачення можливості якісного й кількісного аналізу експериментальних 

даних, способів їх взаємозв’язків. Доцільно також кожного результату досягати 

не одним, а кількома методами, які доповнюють та коригують один одного. 

Таким чином підвищується надійність дослідження, стає можливим уникнення 

небажаних помилок, впливу неврахованих факторів [85, c. 11].  

У науковому дослідженні необхідно розрізняти методологію, метод і 

методику. До прикладу І. В. Арнольд під методикою розуміє спосіб пошуку 

нового матеріалу, тобто сукупність прийомів спостереження, експерименту і 

опису; під поняттям «метод»: підхід до досліджуваного матеріалу, його 

систематизація і теоретичне осмислення (теорія), а методологією  ̶  застосування 

до процесу пізнання принципів світогляду, тобто співвіднесення отриманих 

даних з іншими фундаментальними науками і в першу чергу з філософією [5, с. 

9]. Методологічна основа – це науковий фундамент, з позиції якого дається 

пояснення основних наукових явищ і розкриваються закономірності, а також 

світоглядна позиція дослідників, яка обумовлює методи, логіку та результати 

дослідження [164, c. 58]. Найбільш узагальненим із названих цілком справедливо 

вважають поняття методології, яке нерідко становить основу різних концепцій 

[23, с. 8]. За І. М. Ломачинською, методологія дослідження – це сукупність 

конкретних прийомів і способів для проведення будь-якого дослідження [84, c. 319].  

Отже, метод – це сукупність прийомів чи операцій практичного або 

теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих вирішенню конкретного 

завдання [52, c. 10]. Методи постійно вдосконалюються, змінюються й 

відмирають, поступаючись місцем іншим, більше ефективним і раціональним. 

Важливою особливістю наукових досліджень є їхня багатоваріантність, тобто 

можливість рішення поставлених завдань різними шляхами [75, c. 20-21]. 
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Для реалізації мети й розв’язання завдань дослідження використовуємо 

лінгвістичні методи аналізу мовного матеріалу. Виходячи з мети та завдань 

нашого дослідження, обгрунтуємо застосовані в праці методи. 

Слід зазначити, що людина та її точка зору виступають важливими 

складовими процесу комунікації, оскільки визначають стратегії і тактики 

спілкування, моделі адресанта й адресата, кроки розгортання діалогу, впливають 

на регістр, тональність й атмосферу спілкування [10,  с. 157]. Відтак, провідним 

методологічним принципом дослідження є антропоцентризм, з позицій якого 

дискурс вивчають в аспектах його породження (позиція адресанта), розуміння 

(позиція адресата) і впливу на адресата [73, 74, 78]; згідно з яким людина 

розглядається як центр і найвища мета світобудови [112]. Саме цей принцип дає 

змогу повніше розкрити специфіку дипломатичного дискурсу.  

 

2.1. Матеріал та алгоритм дослідження 

Виходячи з того, що промова є важливою в дипломатичному дискурсі, що 

вона публічна та доступна спостереженням лінгвіста, а також прагнучи до 

використання сучасних джерел ми зупинилися на промовах англомовних 

дипломатів, а саме на тих, які належать сучасним англомовним дипломатам, 

зокрема: Деніелу Байєру, який є представником США в Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі, Вікторії Нуланд, яка є офіційною уповноваженою 

Державного департаменту США у справах Європи та Євразії, Саманті Пауер, яка 

є послом США в ООН та Джеффрі Пайєтту, який є кар՚єрним дипломатом США, 

8-м Надзвичайним і повноважним послом США в Україні з 30 липня 2013 по 18 

серпня 2016. Сьогодні, особливого значення набуває дипломатична діяльність у 

періоди гострих криз, тому ми обрали промови періоду військового конфлікту на 

сході України та фаз його чергово загострення. Під час добору фактичного 

матеріалу сучасні інформаційні технології та відкритість інформаційного 

простору забезпечили можливість використання автентичних промов вже 

згаданих вище чотирьох американських дипломатів. Усі тексти промов було 

взято з мережі Інтернет, де вони розміщені на сайтах www.ukraine.usembassy.gov, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
http://www.ukraine.usembassy.gov/
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www.bern.usembassy.gov,www.gretawire.foxnewsinsider.com,www.washingtonpost

.com, www.usun.state.gov, www.state.gov, www.osce.usmission.gov загальним 

обсягом 25 др. аркушів тексту. Звідти ми дібрали ті фрагменти, в яких втілено 

стратегію дискредитації. Фрагмент дискурсу на формальному рівні дорівнює 

простому або складному реченню, що функціонує як певний МА. Таким чином 

було сформовано ілюстративний матеріал. 

Також, для проведення дослідження ми розробили алгоритм. На першому 

етапі ми проаналізували усі теоретичні праці релевантної проблематики, 

використавши метод аналізу для того, щоб виокремити окремі положення, які 

безпосередньо стосуються нашого дослідження та синтезу для об’єднання цих 

положень у теоретичну базу нашого дослідження. Зміст цього етапу викладено у 

першому розділі.  

На другому етапі ми дібрали фактичний матеріал дослідження, про що вже 

попередньо йшлося. Усі промови і фрагменти дискурсу було отримано методом 

суцільної вибірки. 

На третьому етапі постало завдання виокремлення з текстів промов 

дипломатів США фрагментів (одного / декількох висловлень), у яких наявні 

дискредитувальні стратегічні смисли. Ми проаналізували мовленнєві тактики та 

засоби їхньої реалізації. Цей етап передбачав наступні кроки: по-перше, методом 

контент-аналізу ми встановили фрагменти висловлень дискурсу 

дискредитаційного характеру та визначили їхні особливості. Кількісний контент-

аналіз допоміг виокремити таку категорію як індикатори тональності в промовах 

дипломатів. По-друге, для визначення прихованої інтенції (дискредитації) в 

промовах Д. Байєра, Дж. Пайєтта, С. Пауер, В. Нуланд та мовленнєвих тактик, 

що реалізують стратегію дискредитації в них ми використали метод 

дискурсивного аналізу, а також описовий метод для опису та характеристики 

досліджуваних лінгвопрагматичних явищ, серед яких мовленнєві акти, що 

реалізують певні мовленнєві тактики у ДД; мовленнєві тактики, які сприяють 

втіленню стратегії дискредитації в досліджуваному дискурсі. По-третє, ми 

систематизували в межах кожної мовленнєвої тактики МА та виявили 

http://www.bern.usembassy.gov/
http://www.gretawire.foxnewsinsider.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.usun.state.gov/
http://www.state.gov/
http://www.osce.usmission.gov/
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індикатори стратегічного смислу. До цих індикаторів ми зараховуємо як 

лексичні одиниці, так і мовні вирази, різноманітні конструкції, тощо.  

  На четвертому етапі досліджено тактичний потенціал стратегії 

дискредитації в промовах кожного з чотирьох дипломатів США, зокрема, 

виокремлено та класифіковано мовленнєві тактики стратегії дискредитації, 

визначено конкретну мету кожної тактики, виявлено її мовленнєвоактовий 

потенціал і встановлено набір лінгвальних маркерів тактичного / стратегічного 

смислу. 

На п’ятому етапі узагальнено отримані результати і сформульовано 

висновки дослідження.  

  У нашій роботі також було використано метод систематизації й 

узагальнення – для здійснення комплексного аналізу отриманих даних; а також 

метод кількісних підрахунків, який застосовано для встановлення кількісних 

характеристик уживання дипломатами мовленнєвих актів, та мовленнєвих 

тактик, що реалізують стратегію дискредитації у сучасному англомовному 

дипломатичному дискурсі. Про це детальніше зупиняємося у наступних 

підрозділах. 

2.2. Дискурс-аналіз 

Дискурс-аналіз − це метод дослідження комунікації, який має за мету вияв 

соціального контексту, що стоїть за усним чи писемним мовленням, дослідження 

взаємозвʼязку між мовним кодом у спілкуванні та соціальними, психічними, 

психологічними, культурними процесами [9, с. 26; 182]. Метод дискурс-аналізу 

використовується для дослідження мови, яка функціонує природно, в тому 

контексті, в якому вона використовується. Дискурс-аналіз не є кількісним або 

якісним науковим методом, але є способом ставити питання в межах певного 

кількісного або якісного методу. Фактично дискурс-аналіз допомагає розкрити 

приховану мотивацію за вибором певного методу аналізу тексту. 

Метод дискурсивного аналізу, за Дж. Потером, містить такі послідовні 

етапи: вибір проблеми дослідження, визначення вибірки фактичного матеріалу – 

прикладів для дискурсивного аналізу; використання результатів дослідження 
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[228]. В рамках прагмалінгвістичних досліджень визначається, що врахування 

соціальних і психологічних параметрів адресата (в тому числі гіпотетичного) та 

його взаємовідношення з адресантом грають значну роль у МА і визначають не 

тільки тональність висловлення, але й вибір МА, прямого або непрямого способу 

реалізації ілокуції в залежності від міжособистих відносин комунікантів [168, c. 37].  

Категорія адресованості вважається однією з конститутивних 

особливостей тексту, поряд із комунікативною інтенцією репродуцента. Під 

адресованістю розуміється текстова категорія, яка відбиває опредмечену в 

семантиці й структурі тексту його направленість на припустимого адресата 

комунікації, задає певну модель інтерпретації тексту і слугує семантичною 

базою текстової репрезентації [32, c. 15]. 

Слід розмежовувати поняття «комунікативна» та «прагматична»     

настанова / мета тексту. Комунікативна настанова, породжена інтенцією 

адресанта, відображує намір адресанта подати певну інформацію, розкрити 

певну тему. Прагматична мета, за визначенням В. Л. Наєра, є  ̶  матеріалізованим 

у тексті усвідомленим конкретним наміром адресанта зробити відповідний вплив 

на адресата [94, c. 4-13].  

Відтак, метод дискурсивного аналізу є одним з провідних методів, що 

використані у нашому дослідженні. Цей метод використовувався нами для 

визначення прихованої інтенції (дискредитації) в промовах Д. Байєра,  

Дж. Пайєтта, С. Пауер, В. Нуланд та мовленнєвих тактик, що реалізують 

стратегію дискредитації в них. 

2.3. Контент-аналіз 

  Контент-аналіз є методом дослідження, який використовується для 

виведення повторюваних і достовірних висновків з текстів у контексті їх 

використання [215, c. 18], та істотно відрізняється від аналізу дискурсу. 

Основним завданням цього методу є перевірка дослідницької гіпотези шляхом 

статистичних підрахунків. На практичному рівні метод контент-аналізу 

передбачає розробку системи категорій, яку застосовують для аналізу та 

інтерпретації текстових даних. Основні ознаки цього методу: об’єктивність, 
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систематичність та квантитативність [114, с. 80].  

   Контент-аналіз як математичний метод формалізованого аналізу дискурсу 

передбачає переведення інформації в кількісні показники та її статистичну 

обробку [116; 146]. Контент-аналіз може бути коротко визначений як 

систематичний, обʼєктивний, кількісний аналіз ознак повідомлень [224, c. 1]. 

  Як зазначає С. Тичер [146], проведення контент-аналізу вимагає 

дотримання вимог до організації його етапів та процедур, найважливішими серед 

яких є визначення категорій аналізу  ̶  ключових елементів, що реєструються 

відповідно до завдань. Перший етап методу контент-аналізу  ̶  теоретико-

методологічний, на якому визначаються предмет та об’єкт дослідження, 

формулюються гіпотези [54, с. 70]. Сутність цього методу полягає в тому, аби за 

зовнішніми показниками тексту на рівні слів та словосполучень зробити 

вірогідні висновки щодо його змісту,  і, відповідно, зробити висновки про 

особливості мислення та свідомості автора – його наміри, установки, бажання, 

ціннісні орієнтації [7, c. 265]. Одиницею кодування тут можуть слугувати 

одиниці від абзацу до слова.   

  Із лінгвістичної точки зору, суть контент-аналізу полягає в тому, щоб на 

рівні слів, словосполучень тексту зробити припущення про його зміст, висновок 

про наміри, цілі, цінності, які відобразив автор цього тексту. Наукова доцільність 

використання цього методу обумовлюється ще й тим, що він дає змогу отримати 

й відповідним чином проаналізувати не окремі факти, а їх оптимальну 

сукупність. Отож, бачимо, що застосування контент-аналізу не обмежується 

звичайним описом тексту, а навпаки – розширює межі своїх можливостей. 

Чимало контент-досліджень, окрім простого опису ситуації, намагаються за 

допомогою аналізу змісту виявити приховані характеристики, стратегії, наміри, 

ідеології, що властиво для дипломатичних текстів [87, c. 179].    

   Однією з провідних рис контент-аналізу є об’єктивність. В. М. Соковнін 

зазначає, що для досягнення об’єктивності контент-аналізу слід дотримуватись 

таких правил: 
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- необхідно точно визначити обʼєктивні межі тексту, його тип і 

корелятивні зв’язки із соціальними явищами, що відбиваються в ньому. 

- як одиницю спостереження, слід виокремлювати ознаки тексту – 

структурні одиниці, які були б репрезентативні щодо всього тексту і його 

окремих істотних частин; 

- одиниці аналізу повинні вміщувати тотожні індикатори по всьому тексту; 

-  одиниці аналізу повинні бути рекурентними, тобто мати повторювання 

(чи його можливість) в усьому тексті, а також ототожнюваність ознак, які 

визначають їх якість. 

- одиниці аналізу та їх ознаки повинні бути зручними для вимірювання, 

підрахунку та порівняння, тобто піддаватися формалізації [122, c. 59].  

             Метод контент-аналізу дозволив віднайти фрагменти висловлень дискурсу 

дискредитаційного характеру та встановити їх особливості. Кількісний контент-

аналіз допоміг виокремити таку категорію як індикатори тональності в промовах 

дипломатів. Під індикаторами тональності маємо на увазі лексеми з негативною 

конотацією, що створюють негативне мовленнєве оточення навколо об’єкта 

дискредитації.  

             Одержані результати будуть пояснені нами у розділах 2 і 3 нашого 

дослідження. Вони суголосні даним які ми отримали в ході проведення емпіричного 

вивчення масиву фрагментів промов чотирьох дипломатів: С. Пауер, В. Нуланд,  

Дж. Пайєта та  Д. Байєра. 

2.3.1. Тональність як передумова дослідження тактичного потенціалу 

дипломатичного дискурсу. 

Як зазначає В. І. Карасик: «Спілкування завжди розгортається в певній 

тональності – установці на ставлення до партнера по спілкуванню, обставинами 

і тексту повідомлення. Система тональностей досить варіативна. У кожному типі 

особистісно-орієнтованих і статусно-орієнтованих дискурсів типи тональності в 

певній мірі модифікуються. Вчений зазначає, що вивчення тональностей 

дискурсу дає можливість побудувати більш повну модель спілкування» [61, c. 28-29].  
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  Отож, будь-якому типу дискурсу притамання певна тональність, як 

невід’ємна його характеристика, і ДД не є винятком. Аналіз мовної особистості 

можна здійснити з позицій того чи того дискурсу, в якому людина бере участь. 

Такий підхід за своєю суттю є прагмалінгвістичним, оскільки в його основі 

лежить виокремлення типів комунікативної тональності, характерної для того чи 

того дискурсу [58]. У нашому дослідженні розуміємо комунікативну 

тональність як емоційно-стильову форму спілкування, що виникає в процесі 

взаємовпливу комунікантів і яка визначає їхній вибір засобів спілкування [61, c. 

20]. Комунікативна тональність є культурнозумовленою і співвідноситься з 

прийнятими в суспільстві типами дискурсу [61, c. 20]. 

 М. Л. Макаров в роботі «Основи теорії дискурсу» пов᾽язує поняття 

тональності та стилю: «тональність або стиль спілкування задає початок 

дискурсу, його соціокультурний і психологічний континуум» [86, c. 142]. 

      Л. А. Кочетова вважає, що комунікативна тональність як емоційно-

стильовий формат спілкування виступає необхідною умовою організації 

комунікації і є важливою категорією, що здатна розкрити питання про специфіку 

дискурсивної прагматики тексту. Вибір мовцем тональності спілкування, 

стійкість і варіативність її основних видів визначається такими факторами як: 

тип дискурсу, умови комунікації, характер взаємодії між учасниками 

спілкування, інтенціями мовця, дискурсивною практикою соціуму, відношенням 

до означеного типу дискурсу з боку агентів, тобто інтерпретуючих субʼєктів, 

динамічними процесами в реалізації форм переконання та ін. [80, c. 125]. 

      Вслід за Ф. С. Бацевичем вважаємо, що тональність є одним із 

стрижневих понять процесу як комунікації загалом, так і дипломатичної 

комунікації. Правильно підібрана тональність – обов’язкова складова стилю 

мовлення, типу комунікації. Недотримання певної тональності може суттєво 

знизити очікуваний мовцем перлокутивний ефект або взагалі звести його 

нанівець [11, c. 235]. Мовець, який володіє ініціативою, встановлює і регулює 

тональність спілкування, скорочуючи, зберігаючи чи збільшуючи соціально-

психологічну дистанцію [86, c. 219].  
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      Типологія комунікативної тональності може засновуватися на різних 

принципах, з яких провідними є такі : 1) одноплановість / багатоплановість 

змісту, 2) заданість / відкритість змісту,  3) серйозність / несерйозність спілкування, 

4) кооперативность / конфліктність спілкування, 5) пріоритет змісту / форми 

спілкування, 6) конкретність / абстрактність тематики. Відтак, за класифікацією 

В. І. Карасика в досліджуваному ДД виокремлюємо такий тип комунікативної 

тональності, як маніпулятивна тональність − спілкування, зорієнтоване на 

оману партнера (на шкоду або на благо), метою якого є виконання або значуще 

невиконання партнером тієї чи тієї дії з волі адресанта [61, c. 21].  

 Т. О. Багдасарян пропонує свій список різновидів тональності: 

«офіційно, серйозно, жартівливо, захоплено, дружелюбно, вороже, саркастично, 

недовірливо, байдуже, песимістично, боязко, мрійливо, з сумом, зневажливо, 

гордовито, агресивно, з огидою, наполегливо, похмуро, здивовано, схвильовано, 

хвалькувато, з тривогою, роздратовано, з образою, відчужено, радісно, удавано, 

задумливо, рішуче, зухвало, таємничо, грубо, злякано, ввічливо, ласкаво» [6]. 

 Список типів тональностей не є чимось усталеним, тому його можна 

доповнювати. Комунікативна тональність в тому чи тому її типі (ключі) 

специфічно проявляється не тільки в особистісно-орієнтованому (побутовому), а 

і в статусно-орієнтованому дискурсі, тому англомовний ДД не є винятком.  

 У фокусі нашої уваги знаходяться тональні характеристики сучасного 

ДД, адже вони становлять особливу цінність у визначенні стратегічного 

потенціалу цього типу дискурсу. Маючи певну тональність, МА зберігають 

провідні ілокуцію і перлокуцію та кваліфікуються як ілокутивні акти асертиви, 

директиви, квеситиви, комісиви і експресиви, оскільки демонструють 

дотримання умов успішності відповідних ілокутивних типів [147, c. 184]. 

Вважаємо, що про тональність МА свідчать мовні індикатори − засоби, які 

використовуються мовцем для маркування певних ментальних станів. Поняття 

індикатора, ввів у прагмалінгвістику Дж. Л. Остін  і розробив Дж. Р. Серль [119, 

c. 62], охоплює ті засоби, які служать мовцю для досягнення мовних цілей.  
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 Відтак, ми зосередили свою увагу на мовних індикаторах, що визначають 

негативну та подекуди маніпулятивну тональності висловлень дипломатів в 

промовах, які визначили за допомогою методу контент-аналізу.  

 

2.3.2. Поняття мовленнєвої маніпуляції в дипломатичному дискурсі 

 Термін «маніпуляція» не має чіткого визначення, адже на сьогодні не 

існує ще «єдиного загальноприйнятого для усіх наук або лише для лінгвістики 

визначення маніпулювання» [14, c. 46]. Е. Ю. Колтишева зазначає, що 

«розмитість терміна ускладнює визначення сутності явища» [76]. При найбільш 

узагальненому і аргументованому підході вербальна маніпуляція розглядається 

як навмисний вплив на реципієнта з метою зміни його поведінки в інтересах 

маніпулятора [98, c. 478].   

  Дослідження маніпулятивного впливу в комунікації вимагає звернення 

до витоків вивчення природи маніпуляції, а саме до теорії мовленнєвого впливу, 

у царині якої працювали такі вчені, як А. М. Баранов [7], Р. В. Блакар [19],  

Г. Г. Почепцов [100-102], В. В. Різун, Й. А. Стернін, Є. Ф. Тарасов та ін. [124, с. 

4]. Р. М. Блакар пише, що «кожен мовний елемент є дуже складним і чуттєвим 

інструментом, на котрому грає той, хто користується мовою» [19, c. 97], а також, 

що «вибір слів та виразів є надзвичайно важливим інструментом влади для 

структурування тієї дійсності, про яку йде мова» [19, c. 103]. 

 У нашій роботі під мовленнєвою маніпуляцією розуміємо вид 

мовленнєвого впливу, що спрямований на впровадження в модель 

світосприйняття адресата нових знань, думок, емоцій і / або модифікацію вже 

наявних шляхом застосування відповідних до прагматичної мети адресанта 

мовленнєвих стратегій і тактик [116, c. 4].  

Як вважає Л. Є. Сорокіна, здійснення мовленнєвої маніпуляції передбачає 

наявність двох рівнів спілкування: комунікативного й стратегічного. На 

комунікативному рівні, який ще називають поверхневим, мовленнєва поведінка 

маніпулятора може варіювати від кооперації до конфлікту. На стратегічному 

(глибинному) маніпулятор використовує елементи світобачення адресата 
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(думки, принцити, бажання тощо), як правило, задля власної мети [116, c. 6].  

Психологи зазначають, що одним із шляхів впливу, в тому числі маніпуляції, є 

управління так званим «психологічним простором взаємодії», яке складається з 

моменту встановлення контакту між комунікантами [43, c. 129].  

Метою маніпуляції є досягнення конкретної комунікативної мети, зокрема, 

навʼязування певного бачення ситуації, що описується, формування нових ідей, 

прагнень, бажань, цілей. Специфіка ж маніпуляції полягає у стратегічному 

використанні мовних засобів як тактичних ходів. Таким чином, мовні структури 

набувають маніпулятивного наповнення в конкретній тональності. Хоча мета 

маніпулятора виглядає однозначною – завоювати адресата, керувати його 

думками і поведінкою шляхом впливу на його свідомість, маніпуляція за своєю 

природою є багатогранним, багатоаспектним, комплексним явищем, оскільки 

передбачає різноманітні прийоми впливу на людину [63, c. 196]. 

 На основі отриманих результатів, що показали велику кількість 

використовуваних дипломатами тактик, які направлені на реалізацію стратегії 

дискредитації, можемо назвати досліджуваний ДД маніпулятивним. Промови 

чотирьох англомовних дипломатів (С. Пауер, В. Нуланд, Дж. Пайєтта,                      

Д. Байєра), що стосуються військового конфлікту на сході України мають 

маніпулятивний характер, адже за допомогою мовленнєвих тактик, прийомів та 

засобів здійснюють вплив на свідомість своєї аудиторії, так як у сукупності 

дискредитують ними третіх осіб (Росію).  

 За О. Л. Михальовою [89, c. 33] вважаємо, що елементами 

маніпулятивного дискурсу є: мета спілкування, а в досліджуваних текстах  ̶  це 

дискредитація; учасники спілкування (дипломат та аудиторія); спосіб 

спілкування, тобто вибрані мовцем тактики та стратегії. Як пише дослідниця, 

лінгвістичний аналіз навіть невеликого уривку дозволяє виявити наявність 

великої кількості спеціальних мовних засобів, за допомогою яких мовець 

маніпулює свідомістю слухачів, приховано вносячи в психіку адресата певні цілі, 

думки чи настрої [89, c. 229]. Будь-який дискурс може стати маніпулятивним, 

якщо ціль його творця – здійснити маніпулятивний вплив. 
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 Маніпулятивний дискурс – це комунікативна подія, учасниками якої є 

представники різних соціальних груп в залежності від виду інституційного або 

персонального дискурсу, прагматичною ціллю якої є створення в свідомості 

адресата вигідних адресанту нових знань, зміна ціннісних переконань та мовної 

картини світу, що не збігаються з тими, які адресат міг сформувати самостійно 

[98, c. 480]. Конфронтативні стратегії маніпулятивного впливу, до яких відносимо 

стратегію дискредитації, реалізуються в ДД за допомогою різноманітних 

лінгвістичних прийомів. Серед них в досліджуваному дискурсі відзначаємо 

особливу модальність («X has to», «X must», і т.д.), реалізацію категорії «свої-

чужі» (дипломат позиціонує себе як «свої», а об’єкт дискредитації як «чужі»), 

тактик згадування в негативному світлі, звинувачення та інших (менш вживаних 

тактик) з метою дискредитації (третіх осіб), що надає мовленню маніпулятивної 

тональності.  

  Мовленнєві тактики в ДД реалізуються за допомогою різних типів МА, 

особливо непрямих МА. При реалізації МА з негативною тональністю виникає 

ефект маніпуляції. При цьому він може бути навмисним, коли дипломат крім 

основної перлокутивної мети (наприклад, представити адресату інформацію в 

асертивах) має на меті дискредитувати третю сторону, а в досліджуваних нами 

промовах − це РФ. Дипломати за допомогою негативної тональності у текстах 

промов, яка проявляє себе у відповідних мовленнєвих тактиках, дискредитують 

третіх осіб (в контексті досліджуваного дискурсу: Росію).  

  Е. М. де Карвальо у праці «Semiotics of International Law: Trade and 

Translation» пише, що в ДД мова, через когнітивний процес людського мислення, 

може використовуватися не тільки для відображення реальності, але також 

відіграє важливу роль у творенні («creating») і зміненні («transforming») цієї 

реальності. Більше того, мовні засоби здатні формувати «суспільну свідомість» 

(«shared consciousness of society»). Вчений пропонує розглядати кожне слово як  

«форму соціальної влади» («a form of social power»), як інструмент, який 

використовується для побудови чи деструкції бачення як саме слухач має 

трактувати це слово. Е. М. де Карвальо пише також, що слова не тільки описують 
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референта, а творять його [190, c. 93]. У нашому дослідженні називаємо ці слова 

індикаторами тональності в промовах дипломатів.  

 Аналіз промов дипломатів виявив наявність індикаторів тональності в 

них. Встановлено, що найбільш поширені лексеми з негативною конотацією 

зосереджені навколо концепту Росія. Результати підрахунків подано в 

підрозділах 2.3.2.1. ̶  2.3.2.4.  

 

2.3.2.1. Індикатори тональності в промовах Д. Байєра 

У промовах Д. Байєра знаходимо такі слова з негативним значенням, що є 

індикаторами негативної, подекуди маніпулятивної тональності досліджуваного 

дискурсу: violations (порушення), separatists (сепаратисти), attacking (атакуючі), 

fighting (боротьба), slow burn (поступовий прояв гніву або презирства), lethal 

(летальний), failure (провал), weapons (зброя), arming (озброєння), conflict 

(конфлікт), deteriorate (погіршуватися), occupy / -ing (захопити / захоплення), 

hostages (заручники), persecute (переслідувати), failed (зазнали невдачі), violence 

(насильство), precarious (ненадійний, небезпечний), ill (поганий, хворий), 

breaches (порушення),  unacceptable (неприйнятливий), illegal (незаконний), 

annexation (анексія), intimidate (залякувати), offensive (наступ), incursion 

(вторгення), threatening (погрожування), tensions (напруженість), stormed 

(штурмували), refusal (відмова), unreasonable (нерозумний), delay (затримка) та 

ін. Найчастіше вживані лексеми подамо у таблиці (див. Табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

№ Слово К-сть 

1 Russia 165 

2. Russian 113 

3. Federation  39 

4.  force 21 

5. violation 19 

6. occupation 18 

7. weapon 17 

8. hostage 16 

9. failed 11 

10. fighter 11 

11. attack 11 

12. illegal 10 
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Кількісний контент-аналіз слів з негативною конотацією показав, що 

найчастіше використовуваними у поданих в нашому дослідженні індикаторів з 

негативною конотацією у МА Д. Байєра є слова подані в Таблиці 2.1 (force, 

violation, occupation, weapon, hostage, failed, fighter, attack, illegal), що створюють 

негативне мовленнєве оточення навколо об’єкта дискредитації. Як показали 

підрахунки, лексеми Russia, Russian Federation складають ядро досліджуваних МА.  

 

2.3.2.2. Індикатори тональності в промовах Дж. Пайєтта 

   У промовах Дж. Пайєтта, а точніше в досліджуваних МА знаходимо такі 

слова з негативним значенням, що є індикаторами негативної, подекуди 

маніпулятивної тональності досліджуваного дискурсу: misrepresentations 

(спотворення), death (смерть), torture (катування), fascism (фашизм), сhallenges 

(випробування), invasion (вторгнення), aggression (агресія), armor (озброєння), 

terrible (жахливий),  violence (насильство), war (війна), illegally (незаконно),  

conflict (конфлікт), aggressor (агресор), confuse (заплутати), demoralize 

(деморалізувати), distract (відволікати). Усі ці індикатори відповідно створюють 

сприятливу тональність для реалізації поставлених цілей через мовленнєві 

тактики. Найчастіше вживані лексеми подано у таблиці (див. Табл. 2.2). 

Таблиця 2.2 

№ Слово К-сть 

1 Russia 38 

2. Russian 16 

3. war 8 

4.  military 6 

5. tank 6 

6. fuel 5 

7. crisis 5 

8. separatist 5 

9. violence 5 

10. fight 5 

 

Кількісний контент-аналіз слів з негативною конотацією показав, що 

найчастіше використовуваними у поданих в нашому дослідженні індикаторів з 

негативною конотацією у МА Дж. Пайєтта є слова подані в Таблиці 2.2 (war, 
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military, tank, fuel, crisis, separatist, violence, fight), що створюють негативне 

мовленнєве оточення навколо об’єкта дискредитації. Як показали підрахунки, 

лексеми Russia, Russian складають ядро досліджуваних МА.  

2.3.2.3 Індикатори тональності в промовах С. Пауер 

У промовах С. Пауер, а точніше в досліджуваних МА знаходимо такі слова 

з негативним значенням, що забезпечують негативну, подекуди маніпулятивну 

тональність мовлення щодо об’єкта дискредитації, а отже вони і є індикаторами 

тональності досліджуваного дискурсу: disinformation (дезінформація),  

propaganda (пропаганда), instability (нестабільність),  attacks (напади), conflict 

(конфлікт), aggressive (агресивний), fight (боротьба), illegal (незаконний), 

brutally (жорстоко), violation (порушення), war (війна), crisis (криза), dangerous 

(небезпечний), occupation (окупація), hostages (заручники), destabilize 

(дестабілізувати), horror (жах), escalation (ескалація), threats (загрози), 

intervention (втручання), aggression (агресія), provocations (провокації), 

harassment (утиск), mendacious (брехливий), interfere (втручатися), violence 

(насильство), assault (напад), deadly (смертельно), smuggled (контрабандою), 

annexation (анексія), illegitimate (нелегітимний), horrific (жахливий) та ін. 

Найчастіше вживані лексеми подамо у таблиці (див. Табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

№ Слово К-сть 

1 Russia 296 

2. Russian 168 

3. separatist 131 

4.  military 46 

5. force  43 

6. attack 32 

7. fight 27 

8. armed 22 

9. crisis 21 

10. conflict  20 

11. weapon 18 

12. violation 16 

 

  Кількісний контент-аналіз слів з негативною конотацією показав, що 

найчастіше використовуваними у поданих в нашому дослідженні індикаторів з 
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негативною конотацією у МА С. Пауер є слова подані в Таблиці 2.3 (separatist, 

military, force, attack, fight, armed, crisis, conflict, weapon, violation), що створюють 

негативне мовленнєве оточення навколо об’єкта дискредитації. Як показали 

підрахунки, лексеми Russia, Russian складають ядро досліджуваних МА.  

 

2.3.2.4. Індикатори тональності в промовах В. Нуланд 

Промови В. Нуланд містять також індикатори, як-от: оccupation (окупація), 

illegitimate (нелегітимний), abuses (зловживання), intimidate (залякувати), 

aggressive (агресивний), propaganda (пропаганда), destabilize (дестабілізувати), 

threaten (погрожувати), undermine (підірвати), deterrent (засіб для залякування), 

pressure (тиск), detention (залякування), prosecution (обвинувачення), discourage 

(знеохочувати, відбивати охоту), false (неправдивий), disinformation 

(дезінформація), unfortunate (нещасний, невдалий), military (військовий), poisons 

(отрути), unchecked (неперевірений), corrode (роз’їдати), vile (підлий, негідний), 

violence (насильство), bloodshed (кровопролиття), land grabs (захоплення землі), 

illegal (незаконний), unacceptable (неприйнятний), condemn (засуджувати), reject 

(відхиляти), pull back (відводити (війська), intimidational (залякувальний), 

occupation (окупація), annexation (анексія), mayhem (свавілля), separatism 

(сепаратизм), victim (жертва), armed (озброєний), fools (обманює), unsanctioned 

(несанкціонований), violation (порушення), reckless (безрозсудний), clamp down 

(пригнічувати, поводитись репресивно), crazy (божевільний) та ін. Найчастіше 

вживані лексеми подамо у таблиці (див. Табл. 2.4). 

Таблиця 2.4 

№ Слово К-сть 

1 Russia 79 

2. Russian 40 

3. separatist 17 

4.  sanction 15 

5. force 13 

6. weapon 10 

7. occupation 9 

8. aggression 7 

9. military 7 

10. violence 6 
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Кількісний контент-аналіз слів з негативною конотацією показав, що 

найчастіше використовуваними у поданих в нашому дослідженні індикаторів з 

негативною конотацією у МА В. Нуланд є слова подані в таблиці вище 

(separatist, sanction, force, weapon, occupation, aggression, military, violence), що 

створюють негативне мовленнєве оточення навколо об’єкта дискредитації. Як 

показали підрахунки, лексеми Russia, Russian складають ядро досліджуваних 

МА (див. Рис. 2.1).  

 

 

Рис. 2.1 Щільність використання індикаторів тональності в ДД, які 

сприяють успішності стратегії дискредитації в досліджуваних текстах 

  Діаграма вище містить найчастіше вживані індикатори негативної, 

подекуди маніпулятивної тональності, що спостерігаються в досліджуваних 

текстах. Ядром усіх текстів без винятку, як зображено вище, є поняття Russia, 

Russian Federation. Одиниці Russia, Russian Federation об’єктивують складову  

cценарію  СД «ти» (Russia, Russian Federation) і другу складову «поганий» [155]. 
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  Цей факт підтверджує, що об’єктом дискредитації в промовах дипломатів 

є РФ, адже загальна кількість згадування лише понять Russia, Russian, Federation 

в текстах становить 954 рази. Навколо згаданих понять знаходимо низку слів з 

негативним значенням. На рис. 2.1 (за принципом зростання) зображено ті, які 

найчастіше повторюються в досліджуваному дискурсі і творять тональність, 

сприятливу для реалізації дискредитації в мовленні дипломатів. До них належать 

такі індикатори (в дужках вказано кількість вживання, разів): separatist (153), 

force (77), military (59), weapon (45), attack (43), violation (39), fight (32),  

occupation (27), crisis (26), armed (22), conflict (20), hostage (16), sanction (15), 

violence (11),  failed (11), fighter (11), illegal (10), war (8),  aggression (7), tank (6), 

fuel (5). Ми вважаємо, що накопичення слів з негативною конотацією в текстах 

промов здійснює ефект впливу на слухача, в чому і виражається їх маніпулятивна 

тональність. Слова, що неодноразово повторюються, схиляють слухача до 

мисленнєвої дискредитації третіх осіб (Росії).   

  Отже, проведений контент-аналіз довів можливість виокремлення стратегії 

дискредитації, оскільки наявна в промовах тема агресії / насильства з боку РФ 

повинна мати підстави до протидії, зокрема вербальної, з боку дипломатів США. 

Відтак, отримані результати, які були виявлені за допомогою цього методу, стали 

основною передумовою відбору обраних нами дипломатичних промов і 

подальшого дослідження їх мовленнєвоактового і тактичного потенціалу. 

2.4. Описовий метод 

Мета описового методу – надати точний і повний опис мовних одиниць. 

Суть його полягає в інвентаризації та систематизації мовних одиниць. Цей метод 

має такі послідовні етапи: 1) виокремлення одиниць аналізу; 2) членування 

виокремлених одиниць 3) класифікація та інтерпретація виокремлених                 

одиниць [85, c. 14].   

  Описовий метод використовує прийоми внутрішньої та зовнішньої 

інтерпретації. Прийоми внутрішньої інтерпретації – це різні способи визначення 

мовних явищ на основі їх системних парадигматичних і синтагматичних зв’язків, 

тобто, за Ф. де Соссюром [125; 189], вивчення мови в самій собі і для себе самої. 
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Прийоми зовнішньої інтерпретації бувають двох видів: за зв’язком з 

позалінгвальними феноменами (соціологічними, логіко-психологічними, 

артикуляційно-акустичними), а також за зв’язком з іншими мовними  

одиницями [79, c. 360].   

  Для нашого дослідження цей лінгвістичний метод є цінним у плані 

зовнішньої інтерпретації, адже використовується нами для опису та 

характеристики досліджуваних лінгвопрагматичних явищ, серед яких 

мовленнєві акти, що реалізують певні мовленнєві тактики у ДД; мовленнєві 

тактики, які сприяють втіленню стратегії дискредитації в досліджуваному 

дискурсі.  

  У нашій роботі також було використано метод систематизації й 

узагальнення – для здійснення комплексного аналізу отриманих даних; а також 

метод кількісних підрахунків, який застосовано для встановлення кількісних 

характеристик уживання дипломатами мовленнєвих актів, та мовленнєвих 

тактик, що реалізують стратегію дискредитації у сучасному англомовному 

дипломатичному дискурсі. 

 

Висновки до розділу 2 

1. Інтеграційна методика лінгвістичного дослідження, що охоплює 

методи дискурс-аналізу, контент-аналізу, а також описового аналізу має свої 

переваги під час вивчення особливостей дипломатичного мовлення. 

  2. Метод контент-аналізу став передумовою добору фактичного матеріалу. 

Досліджувані промови схарактеризовано з погляду тональності. Уважаємо, що 

висловленням дипломатів притаманна негативна, подекуди маніпулятивна 

тональність. Установлено, що індикаторами такого типу тональності є слова з 

негативною конотацією, вжиті щодо об’єкта дискредитації. Одиниці Russia, 

Russian Federation об’єктивують складник сценарію стратегії дискредитації «ти» 

(Russia, Russian Federation), позначаючи її об’єкт. Індикатори негативної 

тональності об’єктивують другу частину сценарію реалізації стратегії 

дискредитації – «поганий». До них належать такі лексичні одиниці (в дужках 
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указано кількість уживання, рази):  separatist (153), force (77), military (59), 

weapon (45), attack (43), violation (39),  fight (32),  occupation (27), crisis (26), armed 

(22), conflict (20), hostage (16), sanction (15), violence (11), failed (11), fighter (11), 

illegal (10), war (8),  aggression (7), tank (6), fuel (5). Накопичення слів з 

негативною конотацією в текстах промов створює ефект маніпулятивного 

впливу на адресата, оскільки неодноразове повторення цих слів схиляє його до 

мисленнєвої дискредитації третіх осіб (РФ).  

3. Здійснений контент-аналіз довів можливість виокремлення стратегії 

дискредитації, оскільки наявна в промовах тема агресії / насильства з боку РФ 

повинна мати підстави до протидії, зокрема вербальної, з боку дипломатів США. 

  4. Дискурс-аналіз є одним з провідних методів, що використані у нашому 

дослідженні, сприяв визначенню прихованої інтенції досліджуваних текстів та 

мовленнєвих тактик, що реалізують у них стратегію дискредитації.  

  5. Аналіз даних вивчення мовлення дипломатів засвідчують, що тексти 

промов Саманти Пауер, Джеффрі Пайєтта, Вікторії Нуланд та Деніела Байєра 

містять накопичення лексем з негативною конотацією, а це здійснює ефект 

впливу на слухача, в чому і виражається їх негативна тональність. Слова, що 

неодноразово повторюються, схиляють слухача до мисленнєвої дискредитації. 

Одержані  результати, виявлені за допомогою методу контент-аналізу, стали 

основною передумовою відбору обраних нами дипломатичних промов та 

подальшого дослідження їхнього мовленнєвоактового й тактичного потенціалу.

  

  Результати дослідження, що відображені в розділі, представлені у працях 

124-141. 
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РОЗДІЛ 3  

ПРАГМАТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ 

ДИСКРЕДИТАЦІЇ В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ 

ДИПЛОМАТИЧНОМУ ДИСКУРСІ  

Проаналізовано 97 текстів промов стосовно конфлікту на сході України за 

період 2013  ̶ 2015 рр., що належать сучасним англомовним дипломатам, 

зокрема: Деніелу Байєру, який є представником США в Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі, Вікторії Нуланд, яка є офіційною уповноваженою 

Державного департаменту США у справах Європи та Євразії, Саманті Пауер, яка 

є 28-м послом США в ООН та Джеффрі Пайєтту, який є 

кар՚єрним дипломатом США, 8-м Надзвичайним і повноважним 

послом США в Україні з 30 липня 2013 по 18 серпня 2016 року. Загальний обсяг 

досліджених текстів склав 110 000 слів, до яких ми не вносили репліки інших 

комунікантів. 

3.1. Прийом «анонімного авторитету» як засіб підсилення реалізації 

стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі 

За Н. Є. Кащишин, дипломатичне мовлення має складну і суперечливу 

природу. Невід’ємними рисами цієї форми спілкування є точність, клішованість, 

чіткість з одного боку, та навмисна двозначність, натяк, значна залежність від 

фонової інформації, важливість попередніх знань – з іншого [67]. Існує думка, 

що двозначність можна вважати також мовленнєвою стратегією [183]. 

Тексти промов містять прийом «анонімного авторитету», який, як було 

зʼясовано у ході дослідження, реалізується у стверджувальних висловленнях, які 

містять слова, що не мають чіткого значення і, які можуть впливати на 

сприйняття адресатом слів комунікативного повідомлення загалом, і відповідно 

сприяти реалізації стратегії дискредитації в дипломатичному дискурсі. 

Нечіткість, або ж умисна двозначність, є поширеним явищем у 

дипломатичній комунікації, оскільки вона виражається у багатьох лінгвістичних 

категоріях [233, c. 24]. Загалом, як подає словник OALD [227], слово «vague» має 

такі значення: «not clear in a person‘s mind; not having or giving enough information 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
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or details about something; suggesting a lack of clear thought or attention; not having 

a clear shape». Словник видавництва Collins [185, c. 599] подає схожі значення: 

«not clearly explained; unable to be seen or heard clearly; absent-minded». 

Існує вираз «weasel words», який походить із способу ласками поїдати яйця, 

коли шкаралупа залишається неушкодженою [233, c. 28]. Слово 

використовувалося спочатку в юридичній літературі для позначення слів, які 

вживаються з метою ухиляння від прямого висловлення позиції адресанта. 

Словник Collins подає таке значення терміна «weasel words» : «plural noun» 

(informal), intentionally evasive or misleading speech; equivocation (мовлення, що є 

навмисно ухильним, або те, яке вводить в оману) [185]. У словнику OALD 

бачимо схоже тлумачення цього терміна: «це слово, яке має нечітке значення, 

або більш ніж одне значення, яке використовується з метою уникнення прямої 

форми висловлення» [227]. Інакше кажучи, «weasel words» є неформальним 

терміном, який позначає слова і фрази, що спрямовані на створення враження, 

що було озвучено конкретне і / або значуще твердження, в той час як насправді 

було зроблено лише неясне або неоднозначне повідомлення. Повідомлення 

подається таким чином, що конкретне значення може бути оскаржене, якщо 

хтось візьметься його заперечувати. Покликаючись на праці Девіда Мелінкофа 

«The Language of the Law» [222] та Дж. Скотто ді Карло «Weasel Words» in Legal 

and Diplomatic Discourse: Vague Nouns and Phrases in UN Resolutions Relating to 

the Second Gulf War» вважаємо, що «weasel words» (далі WW) − це лексеми та 

висловлення з дуже нечітким значенням, яке суттєво залежить від контексту та 

інтерпретації [232, c. 559; 222, c. 21]. Фактично, зумисне надмірна невизначеність 

у мовленні дипломата не завжди має позитивний ефект, передусім, тому, що вона 

призводить до браку інформативності, суб’єктивних інтерпретацій правил і 

можливих маніпуляцій мови [233, c. 130].  

Серед WW чільне місце посідає група прикметників. Норвезька дослідниця 

Р. В. Фелд [199, c. 165] розробила класифікацію таких прикметників, поділивши 

їх на групи згідно з їхніми семантичними особливостями (див. Табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Прикметники з нечітким значенням за класифікацією Р.В. Фелд 

Типи прикметників  Визначення Приклади 

Модальні (modal 

adjectives)  

Виражають модальні сили, починаючи 

від необхідності до бажання. 

necessary, expedient, desirable, 

unpractical, etc. 

Етичні (ethic 

adjectives) 

Повʼязані з етичним стандартом. 

 

right, equitable, responsible, 

justifiable, reasonable, etc.  

Прикметники доказу 

(adjectives of evidence)  

Виражають ступінь відповідності між 

умовами та висновками. 

natural, unlikely, and likely, etc.  

Прикметники 

наслідку (adjectives of 

consequence) 

  

Відображають ступінь наслідків, що 

додані до зміненого іменника. 

crucial, critical, serious, 

considerable, significant, etc. 

Прикметники 

частотності (adjectives 

of frequency)  

Є однією з найбільш складних 

категорій прикметників, оскільки вони 

позначають оцінку вигляду іменника, 

повʼязаного з якоюсь кількісною 

нормою. 

 

widespread, common, normal, usual, 

special, deviant etc. 

Прикметники 

загальних якостей 

(adjectives of general 

qualities) 

Виражають відносно якісну величину 

(міру)  

as good, bad, useful, unacceptable, 

inadvisable, etc.  

Прикметники 

співвідношення 

(relational adjectives) 

Передають звʼязок між іменниками та 

фіксованими стандартами. 

suitable, sufficient, appropriate, etc. 

 

  Згідно з даними таблиці, Р. В. Фелд поділяє прикметники на сім груп: 

модальні, етичні, прикметники доказу, модальності, частотності, загальних 

якостей та співвідношення. Вважаємо, що наявність таких WW у 

дипломатичному дискурсі є одним із мовленнєвих засобів, що сприяють 

реалізації стратегії дискредитації в ДД. Г. С. ді Карло додає ще декілька слів до 

цього списку, як-от: qualified, fair, further, related, subsequent, temporary та 

voluntary [233]. Спираючись на класифікацію Р. В. Фелд та Г. С. ді Карло, ми 

проаналізували англомовні промови дипломатів за 2013  ̶ 2015 рр., що 

стосуються конфлікту на сході України, та окрім мовленнєвих тактик, які 

реалізують стратегію дискредитації, знайшли ще такі WW (виділимо фрази з 

WW жирним курсивом) :  

Necessary / unnecessary (необхідний / непотрібний) 

  Mr. Chairperson, in concluding, and dear colleagues, amidst all of this, and in 

a world in which we have enough tragedy without making more, let us not forget that 
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the crisis in Ukraine is a man-made crisis, a tragedy manufactured and orchestrated 

by a Kremlin that has shown disregard for international law, that has flouted Russia’s 

commitments, and destroyed Russia’s credibility as a mature and serious international 

actor, and that has exacted tremendous, unnecessary human costs [9].  

Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує мовленнєву тактику 

звинувачення. Дипломат говорить про те, що «українська трагедія була 

спроектована в Кремлі, який продемонстрував зневагу до міжнародного права, 

знехтував обіцянками Росії та знищив авторитет її як зрілого міжнародного 

партнера, спричиниши величезні, непотрібні людські втрати». Після низки 

звинувачень, прикметник «непотрібні», як інтенсифікатор, вжито в кінці 

висловлення стосовно людських втрат. Вважаємо, що WW unnecessary в 

поданому висловленні  підсилює тактику звинувачення і, відповідно, сприяє 

реалізації стратегії дискредитації в мовленні Д. Байєра. 

The cumulative impact of Moscow’s aggression remains the widespread and 

unnecessary suffering of Ukrainian civilians [68].   

Подане висловлення С. Пауер є прямим асертивним МА, що реалізує 

мовленнєву тактику звинувачення. Дипломат говорить про те, що 

«кумулятивний вплив московської агресії залишає поширені та непотрібні 

страждання українських цивільних осіб». Як і в попередньому прикладі, після 

низки звинувачень, прикметник «непотрібні», як інтенсифікатор, вжито в кінці 

висловлення стосовно втрат людей. Прикметник unnecessary в цьому 

висловленні  підсилює мовленнєву тактику звинувачення і, відповідно, сприяє 

реалізації стратегії дискредитації в мовленні С. Пауер. 

 But no resolution would have been necessary if Russia had used its leverage 

with  the separatists on Thursday, getting them to lay down their arms and leave the 

site to international experts [69].  

Прямий асертивний МА реалізує тактику осуду, маркером якої є 

конструкція «But…if X». C. Пауер стверджує, що «резолюція не була б необхідна, 

якщо б Росія використала свої сили для боротьби з сепаратистами у четвер, 

змусивши їх скласти зброю і залишити місце міжнародним експертам». 
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Прикметник «необхідна», як інтенсифікатор, вжито в кінці стосовно резолюції. 

Іншими словами дипломат говорить, що резолюція є необхідною через те, що 

Росія не скористалася своїми силами для врегулювання конфлікту на сході 

Ураїни. Прикметник unnecessary в цьому висловленні служить 

інтенсифікатором тактики звинувачення і, відповідно, сприяє реалізації стратегії 

дискредитації в мовленні С. Пауер.  

Between now and then, we have made it clear that Russia needs to take concrete 

steps to disavow separatist actions in Eastern Ukraine, pull back its forces outside the 

country, and demonstrate that they are prepared to come to these discussions to do 

what is necessary to de-escalate [26].  

В. Нуланд стверджує, що «Росії потрібно вжити конкретних заходів, щоб 

відмовитися від сепаратистських дій у східній Україні, відвести свої військові 

сили за межі країни та продемонструвати, що вона готова прийти на ці 

обговорення, щоб зробити те, що необхідно для де-ескалації». Приклад є 

непрямим директивним МА, який реалізує тактику наказу. Прикметник 

necessary служить інтенсифікатором цієї тактики у висловленні, тому сприяє 

реалізації стратегії дискредитації. 

Right (правильний) 

We call on Russia to make the right choice: pull back your forces, deploy and 

support international monitors to Crimea and to eastern Ukraine and begin a real and 

productive dialogue with your neighbor in Ukraine [37].  

Приклад є прямим директивним МА, який реалізує тактику наказу. 

Маркером тактики є «we call on». В. Нуланд закликає РФ зробити правильний 

вибір, пояснюючи поетапно дії, очікувані від уряду Росії, а саме: «відвести свої 

війська, підтримувати міжнародних спостерігачів у Криму та Східній Україні та 

розпочати справжній і продуктивний діалог з урядом України». Прикметник 

right служить інтенсифікатором слова choice, а також мовленнєвої тактики у 

висловленні, тому сприяє реалізації стратегії дискредитації. 

We call on Russia to join that consensus, make the right choice and pull back its 

forces [37].  
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Висловлення є прямим директивним МА, який реалізує тактику наказу. 

Маркером тактики є «We call on». В.Нуланд закликає РФ зробити правильний 

вибір, пояснюючи поетапно дії, очікувані від уряду Росії, а саме: «відвести свої 

війська, підтримувати міжнародних спостерігачів у Криму та Східній Україні та 

розпочати справжній і продуктивний діалог з урядом України». Прикметник 

right служить інтенсифікатором слова choice, а також мовленнєвої тактики у 

висловленні, тому сприяє реалізації стратегії дискредитації. 

Russia can still step back from supporting separatism and violence and do the 

right thing [39].  

Приклад є непрямим асертивним мовленнєвим актом, що реалізує тактику 

наказу. В. Нуланд говорить, що «Росія все ще може відмовитися від підтримки 

сепаратизму та насильства і зробити правильний вибір». Прикметник right 

служить інтенсифікатором слова thing, а також мовленнєвої тактики у 

висловленні, тому сприяє реалізації стратегії дискредитації. 

Responsible (відповідальний) 

  It is regrettable, but for as long as Russia fails to recognize the wrongs it has 

done and continues to do, it is the only responsible course for us to continue to raise 

– with the due respect that our Russian colleagues deserve – the differences that we 

have with the Russian Federation [18].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику 

протиставлення. Дипломат протиставляє США та РФ, говорячи про те, що 

«Росія зробила і продовжує робити багато помилок», а США «не залишається 

нічого іншого як збільшувати їх відмінності, адже це єдиний відповідальний 

шлях». Прикметник responsible в поєднанні з only є інтенсифікатором тактики 

протиставлення, адже підсилює ефект порівняння двох різних сторін, натякаючи 

на правильність дій США та неправильність дій РФ, тому сприяє реалізації 

стратегії дискредитації в мовленні. 

Russia’s incitement of groups to come out to protest is not responsible behavior 

in the present situation [45].  
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Приклад реалізує тактику осуду, є прямим асертивним МА. В. Нуланд 

використовує прикметник-інтенсифікатор responsible стосовно «поведінки 

Росії», називаючи її «не відповідальною».  

All signatories to the Minsk Agreements and the Implementation Package – 

Ukraine on the one side, and Russia, and the so-called «DPR» and «LPR» on the other 

– are responsible for pulling back heavy weapons [72].  

Висловлення є прямим асертивним МА, що реалізує тактику 

протиставлення. С. Пауер протиставляє Україну з одного боку, та РФ разом із 

сепаратистами з іншого. В цьому прикладі інтенсифікатор responsible 

використано стосовно «відведення важкої зброї обома сторонами». 

The fact that Russia has chosen to call an emergency session in protest is yet 

another indication that the authorities in Moscow either underestimate the intelligence 

of the world community, or that they are trying to exactly replicate in Eastern Ukraine 

the charade that they were responsible for in Crimea [74].  

Висловлення є прямим асертивним МА, який реалізує тактику образи. 

Дипломат стверджує, що «той факт, що Росія обрала виклик екстреної сесії на 

знак протесту, є ще одним свідченням того, що влада Москви або недооцінює 

розвідку світової спільноти або що вона намагається точно повторювати на 

Східній Україні шахрайство, за яке вона вже несе відповідальність в Криму». 

WW responsible дипломат вживає стосовно слова «шахрайство», за яке 

«відповідальна РФ», підсилюючи цим ефект дискредитації. 

The President signed two Executive Orders authorizing sanctions against those 

responsible and finding that the actions and policies of the Russian government 

undermine democratic process and institutions in Ukraine; threaten its peace, security, 

stability, sovereignty, and territorial integrity; and contribute to the misappropriation 

of its assets [26].   

Висловлення є прямим асертивним МА, який реалізує тактику 

звинувачення, адже В. Нуланд говорить про два президентських накази, в яких 

йдеться про те, що «уряд РФ підриває демократичний процес в Україні», 
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попередньо назвавши РФ відповідальною за її дії. Інтенсифікатор responsible 

дипломат вживає стосовно РФ, а таким чином посилює ефект дискредитації. 

It also means holding the Minsk agreement signatories – the separatists and 

Russia – to account when they refuse Ukraine control of its own border, when deadly 

Russian weapons and fighters continue to flow across it by the hundreds, and when 

state-owned Russian media spews lies about who is responsible for the violence [33].  

Приклад є прямим асертивним МА, який містить тактику образи, адже          

В. Нуланд говорить про РФ і сепаратистів як про одне ціле, а також стверджує, 

що «російські ЗМІ брешуть про те, хто відповідальний за насильство». 

Інтенсифікатор responsible дипломат вживає стосовно РФ, а таким чином 

посилює ефект дискредитації. 

So the hope is, having fulfilled Ukraine’s obligation under the Minsk Agreement 

to include this, this will now be answered by responding steps by those responsible in 

Donetsk and Luhansk, and those who support them in Moscow [48].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику звинувачення.   

В. Нуланд звинувачує РФ у «підтримці Москвою сепаратистів». Інтенсифікатор 

responsible дипломат вживає стосовно РФ та сепаратистів, а таким чином 

посилює ефект дискредитації. 

Unlikely (малоймовірний) 

Because of the technical complexity of the SA-11, it is unlikely that the separatists 

could effectively operate the system without assistance from knowledgeable personnel. 

Thus we cannot rule out technical assistance from Russian personnel in operating the 

systems [55].  

C. Пауер говорить про те, що «через технічну складність SA-11 є 

малоймовірним, що сепаратисти могли ефективно управляти системою без 

допомоги обізнаного персоналу, і що США не може виключити технічну 

допомогу російських військових в управлінні системами». Приклад складається 

з двох прямих асертивних МА, які містять тактику звинувачення. 

Інтенсифікатор unlikely посилює ефект дискредитації, адже якщо «є 

малоймовірним, що сепаратисти можуть самостійно управляти SA-11», то 
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скоріше всього тут причетна РФ, яка залучила своїх людей щоб підтримати 

сепаратистів. 

Critical (критичний) 

And I join others in thanking our briefers, Under Secretary-General Feltman and 

OSCE Deputy Chief Monitor Hug, for providing the Security Council and the 

international community with the facts underlying the escalation in violence, which are 

critical in a conflict where some continue to try to obscure the truth [62].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику непрямого 

звинувачення. C. Пауер згадує про «тих, хто продовжує приховувати правду», 

маючи на увазі РФ. Відтак, critical служить інтенсифікатором тактики, адже 

дипломат говорить про «факти, які критично важливі у конфлікті», в якому РФ 

продовжує приховувати правду.  

 Obviously, it is a critical question whether Russia is continuing its policy of 

seeking to destabilize – and ultimately annex – land from its neighbor [66].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Дипломат говорить про «критичне питання, а саме: чи РФ 

продовжує свою політику дестабілізації». Вживаючи інтенсифікатор сritical, 

мовець робить наголос на важливості віднайдення відповіді на питання, стосовно 

ворожих планів РФ.  

Serious (серйозний) 

If Russia is serious about peace, or sincerely cares about the humanitarian 

situation in eastern Ukraine, it must stop supporting violence through the flow of 

weapons, personnel, and materiel across the border [9].  

Висловлення є прямим директивом, який реалізує тактику наказу, 

маркерами якої є модальне дієслово  must та конструкція з if, а інтенсифікатором 

тактики є WW serious, що підкреслює важливість виконання вказівок США 

Росією. Відтак, реалізація стратегії дискредитації в мовленні відбувається 

завдяки тактиці наказу, та підсилюється інтенсифікатором у ввідній конструкції. 

Mr. Chairperson, in concluding, and dear colleagues, amidst all of this, and in a 

world in which we have enough tragedy without making more, let us not forget that the 
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crisis in Ukraine is a man-made crisis, a tragedy manufactured and orchestrated by a 

Kremlin that has shown disregard for international law, that has flouted Russia’s 

commitments, and destroyed Russia’s credibility as a mature and serious international 

actor, and that has exacted tremendous, unnecessary human costs [9].  

Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує тактику звинувачення, 

маркером якої є конструкція «let us not forget that Х». Д. Баєр називає РФ «винною 

в трагедії на Україні». Дипломат вживає WW serious, висловлюючи сумніви 

щодо «серйозності РФ як міжнародного партнера», цим посилює ефект 

дискредитації в мовленні. 

If Russia and the separatists it supports are serious about reaching a peaceful 

resolution to the conflict, they should implement the Minsk agreements [13].  

Приклад є непрямим директивним МА, який реалізує тактику наказу. 

Маркером тактики є конструкція «X should». Д. Баєр, використовує конструкцію 

з if, ставлячи РФ умови «якщо РФ серйозна щодо мирного вирішення конфлікту, 

то їй слід виконати Мінські домовленості», WW serious підсилює реалізацію 

стратегії дискредитації. 

If Russia is serious about peace, it should follow through on Minsk, which it 

agreed to more than four months ago [54].   

Приклад є непрямим директивним МА, який реалізує тактику наказу. 

Маркером тактики є конструкція «X should». С. Пауер, використовує 

конструкцію з if, ставлячи РФ умови «якщо РФ серйозна щодо миру, то їй слід 

прислухатися до Мінська», WW serious підсилює реалізацію стратегії 

дискредитації. 

If Russia is serious about peace, why doesn’t Russia condemn the statements by 

separatists that they will attack Ukrainians first and accept no more ceasefires, instead 

of trying to erase those statements from its state-run news services? If Russia is serious 

about peace, why doesn’t it pull its tanks and Grad missiles out of eastern Ukraine, 

instead of sending in more?  If Russia is serious about peace, why doesn’t it withdraw 

its forces at least to the lines agreed upon at Minsk, rather than sending in a huge 

infusion of Russian heavy weapons so as to carve out new lines [61].  
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Приклад складається з трьох непрямих асертивів, що реалізують тактику 

звинувачення.  У формі риторичного запитання дипломат звинувачує РФ у 

несерйозності намірів щодо врегулювання ситуації на сході України, адже всі дії 

російського уряду не сигналізують про мирні плани. С. Пауер використовує 

конструкцію з if, в якій WW serious підсилює реалізацію стратегії дискредитації.  

But the Kremlin made a very serious miscalculation: it underestimated your 

resilience and your willingness to unite to help your fellow citizens [63].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. С. Пауер стверджує, що «Кремль зробив дуже серйозний 

прорахунок: він недооцінив українську стійкість і готовність обʼєднатись, щоб 

допомогти своїм співгромадянам». У висловленні прислівник very в поєднанні з 

WW serious підсилює реалізацію стратегії дискредитації, адже таким чином 

дипломат наголошує на тому, що «прорахунок Кремля був дуже серйозним, бо 

він недооцінив народ України».   

They include the violent seizure and occupation of public and government 

buildings; unprovoked, lethal attacks against Ukrainian security forces; and arbitrary 

arrests, torture, beatings, death threats, disappearances, killings, and other serious 

abuses carried out by Russian fighters and the pro-Russian separatists [70].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує мовленнєву тактику 

звинувачення. С. Пауер перераховує злочини, такі як «погрози, вбивства та інші 

серйозні знущання» та стверджує, що «їх здійснили російські бійці та 

проросійські сепаратисти». Прикметник serious вжитий стосовно abuses carried 

out by Russian fighters, посилює ефект дискредитації РФ в мовленні дипломата. 

 Significant (значний, істотний, важливий) 

We stand ready to intensify targeted sanctions and to implement significant 

additional restrictive measures to impose further costs on Russia should events so 

require [6].  

Висловлення є прямим асертивним МА, який реалізує мовленнєву тактику 

погрози. Прикметник significant вжитий стосовно «додаткових мір щодо 
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накладання санкцій на РФ, якщо цього вимагатимуть події», що підсилює ефект 

дискредитації. 

Russia’s force along the border is the largest it has been since it began 

redeploying forces there in late May, and includes significant numbers of combat 

aircraft and helicopters [52]. 

 Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику згадування у 

негативному світлі. С. Пауер говорить, що «російська сила вздовж кордону є 

найбільшою з тих пір, як вона почала передислоковувати свої війська в кінці 

травня, і включає значну кількість бойових літаків та вертольотів». Прикметник 

significant вжитий стосовно кількості російських літаків та вертольотів на 

кордоні з Україною посилює демонстрацію занепокоєння щодо планів РФ.  

Even as we sit here today, the separatists – trained, supplied, and supported by 

Russia  ̶  are launching a full-scale attack on the strategic city of Debaltseve, inside 

Ukrainian-controlled territory, in blatant violation of the September 19th Minsk 

ceasefire lines, in an attempt to gain control of a significant rail juncture [54]. 

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику звинувачення. 

С. Пауер говорить, що «сепаратистів тренувала РФ». Прикметник significant 

вжитий стосовно «важливого залізничного сполучення, яке намагаються 

захопити сепаратисти, треновані Росією» посилює ефект дискредитації, адже 

наголошує причетність Росії до «грубого порушення Мінських домовленостей». 

And time and again, we’ve had to dedicate significant amounts of time to 

reviewing the efforts of Russia to destabilize its neighbor and to refuting the bald 

misinformation and outright fiction about what is happening on the ground in  

Ukraine [70].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику образи. С. Пауер 

говорить, що : «Знову і знову, нам доводилося присвячувати значно багато часу 

переглядам спроб РФ дестабілізувати свого сусіда, а також спростуванню 

беззмістовної дезінформації та відкритої фантастики про те, що відбувається на 

Україні». Прикметник significant вжитий стосовно «часу, який доводилося 

витратити на перегляд та спростування ворожих дій РФ». 
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Yet, on the other hand, Russia has recently returned a significant number of its 

troops to the border, and has ramped up the flow of weapons and materiel to 

separatists, an increasing number of whom are Russian citizens with no personal 

connection to eastern Ukraine [70].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику звинувачення.   

С. Пауер говорить, що «Росія нещодавно повернула значну частину своїх військ 

до кордону та збільшила потік зброї та матеріальних ресурсів сепаратистам, де 

все більша кількість громадян Росії, які не мають особистого звʼязку зі Східною 

Україною». Прикметник significant вжитий стосовно «значної частини 

повернених на кордон з Україною російських військ» посилює ефект 

дискредитації, адже наголошує на серйозності майбутніх дій РФ стосовно 

України.  

Todayʼs vote shows that despite significant misinformation spread by Russia, the 

truth of what Russia has done in Crimea has penetrated to all the regions of the  

world [73].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику «всеохопної 

правди», маркером якої є «the truth of what X has done». Прикметник significant, 

вжитий стосовно «значної дезінформації з боку РФ», підсилює ефект 

дискредитації в мовленні С. Пауер. 

Widespread (поширений, розповсюджений) 

 We reiterate our grave concern over the widespread, systematic harassment of 

Crimean Tatars, ethnic minorities, and others who oppose the Russian occupation of 

Crimea [22].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику згадування в 

негативному світлі, маркером якої є «we reiterate our grave concern over». 

Дипломат використовує widespread стосовно «систематичного переслідування 

кримських татар, етнічних меншин та інших, які виступають проти російської 

окупації Криму», тобто стосовно дій РФ, а тому посилює ефект дискредитації. 

The cumulative impact of Moscow’s aggression remains the widespread and 

unnecessary suffering of Ukrainian civilians [68].  
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Висловлення С.Пауер є прямим асертивним МА, який реалізує тактику 

звинувачення. Дипломат використовує WW widespread стосовно «страждань 

українських людей через агресію Москви», а отже посилює ефект дискредитації.  

And there must be consequences for the widespread crimes and abuses committed 

by the armed separatists Russia supports [70].  

Висловлення С. Пауер є прямим асертивним МА, який реалізує тактику 

звинувачення, адже дипломат говорить, що «РФ підтримує сепаратистів». WW 

widespread використане стосовно «злочинів, скоєних Росією», а це, відповідно, 

посилює ефект дискредитації. 

 Unacceptable (неприйнятний) 

It (Russian aggression) is certainly unacceptable to my government and I suspect 

it is also unacceptable to the governments of the European Union [79].  

Висловлення Дж. Пайєтта є прямим асертивним МА, який реалізує тактику 

осуду, маркерами якої є «it  is certainly unacceptable», «it is also unacceptable». 

WW unacceptable використане стосовно «російської агресії», тому посилює 

ефект дискредитації в мовленні. 

Therefore, any further unilateral intervention by Russia into Ukrainian territory 

– including one under the guise of providing humanitarian aid – would be completely 

unacceptable and deeply alarming [67].  

Висловлення С. Пауер є прямим асертивним МА, який реалізує тактику 

осуду, маркером якої є «completely unacceptable and deeply alarming». WW 

unacceptable використане стосовно втручання РФ в Україну і посилює ефект 

дискредитації. 

Sufficient (достатній) 

And, just as important, what message are we sending to other countries with 

similarly alarming ambitions around the world, when we let Russia violate these rules 

without sufficient consequences? [52]. 

Висловлення С. Пауер є непрямим асертивним МА, який реалізує тактику 

звинувачення, адже дипломат говорить, що РФ порушує правила. WW sufficient 
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використане стосовно наслідків, які має нести РФ за порушення міжнародних 

норм, і посилює ефект дискредитації. 

Futher (подальший, додатковий) 

We stand ready to intensify targeted sanctions and to implement significant 

additional restrictive measures to impose further costs on Russia should events so 

require [6].  

Висловлення є прямим асертивним МА, який реалізує мовленнєву тактику 

погрози. Прикметник further вжитий стосовно «додаткових мір щодо 

накладання санкцій на РФ, якщо цього вимагатимуть події», що підсилює ефект 

тактики погрози. 

However, for those who have not been persuaded that thresholds have been met, 

I reiterate the provisions in the Vienna Document for unusual military activity still give 

us reason to request further information from Russia, and put the burden on the 

Russian Federation to take steps to address the concerns raised by other participating 

States [7].  

Висловлення Д. Байєра є прямим асертивним МА, який реалізує мовленнєву 

тактику згадування в негативному світлі. Дипломат використовує further 

стосовно «інформації, якої вимагатимуть від РФ». 

Russia has fired self-propelled artillery into Ukraine and has further violated 

Ukrainian territory by crossing over the border to fire [9].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику звинувачення. 

Дипломат використовує further стосовно «порушення Росією української 

території», цим посилюючи ефект дискредитації в мовленні. 

Putin stalling and wanting some delay before the ceasefire would take effect, 

presumably in order to further change the facts on the ground [12].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику викриття, адже 

дипломат говорить, що «Путін хоче деякої затримки до припинення вогню, 

мабуть, для того, щоб ще більше змінити факти на місці». WW further 

використано стосовно «зміни фактів Росією», тому підсилює ефект 

дискредитації в мовленні. 
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In addition, should Russia continue backing these violent separatists and continue 

violating Ukraine’s sovereignty and territorial integrity by occupying Crimea, Russia 

will further isolate itself from the international community [15].  

Висловлення є прямим асертивним МА, який реалізує тактику 

звинувачення. WW further використано стосовно «ізоляції Росією самої себе від 

міжнародної спільноти, шляхом співпраці з сепаратистами», що підсилює ефект 

дискредитаціії в мовленні.  

Our free nations will stand united so that further Russian provocations will only 

mean more isolation and costs for Russia [16].  

Висловлення є прямим асертивним МА, який реалізує тактику погрози, 

адже дипломат говорить, що «будь-які подальші російські провокації нестимуть 

за собою більшу ізоляцію та витрати для Росії», використовуючи WW further та 

посилюючи таким чином ефект дискредитації. 

But that is not consistent with the agreement that they’ve signed, and it is certainly 

something that will entail further costs for Russia to the extent that Russia is giving 

the marching orders [79].  

Висловлення є складним прямим асертивним МА, який реалізує тактики 

осуду та погрози. Дипломат використовує further стосовно «costs for Russia», і 

цим підсилює тактику погрози, а отже і ефект дискредитації. 

 Therefore, any further unilateral intervention by Russia into Ukrainian 

territory – including one under the guise of providing humanitarian aid – would be 

completely unacceptable and deeply alarming [67].  

Висловлення є прямим асертивним МА, який реалізує тактику осуду. 

Дипломат використовує further стосовно «одностороннього вторгнення РФ на 

територію України», що підсилює ефект дискредитаціії в мовленні.  

 But baseless claims like this have the effect of radicalizing Russian separatists, 

escalating this horrible crisis and further eviscerating the credibility of Russian 

reports from the region [70].  
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Висловлення С. Пауер є прямим асертивним МА, який реалізує тактику 

образи. Дипломат називає заяви РФ «пустими, безпідставними». WW further 

використано стосовно «достовірності репортажів РФ». 

And today we are considering further measures in response to Russia’s 

continued pressure on Ukraine [26].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику погрози. 

Дипломат говорить про те, що «розглядаються нові міри щодо Росії як відповідь 

на тиск на Україну, який вона продовжує». WW further використано стосовно 

«мір як відповідь на дії РФ», і тому посилює ефект дискредитації в мовленні. 

Destabilizing Eastern Ukraine will lead to further sanctions against Russia [36]. 

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику погрози. В. Нуланд 

використовує further стосовно «санкцій для РФ». 

And as President Obama stated, «the Russian leadership must know that if it 

continues to destabilize eastern Ukraine and disrupt this month’s elections, we will 

move quickly on additional steps, including further sanctions that will impose greater 

costs» [39].  

But we’ve also made clear that if this Minsk Agreement is not honored, that there 

will be further costs [43].  

But if there is further aggression or continuing aggression against Ukraine there 

will be more costs [43].   

Всі висловлення В. Нуланд, які подані вище є прямими асертивними МА, які 

реалізують тактики погрози. WW further дипломат використовує стосовно 

«втрат, які понесе РФ за свої дії на Східній Україні», і таким чином посилює 

ефект дискредитації. 

Внесемо отримані результати до таблиці. Позначимо прямі МА літерою 

«П», а непрямі МА – «Н». Типи МА позначимо таким чином: асертив − А, 

директив – Д, експресив – Е, комісив – Км, квеситив – Кв. 
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Таблиця 3.2 

Інтенсифікатори тактик або прийом в промовах С. Пауер, В. Нуланд,  

Дж. Пайєта та Д. Байєра 

Інтенсифікатор Тип МА МТ (к-сть) Приклади 

Necessary / 

unnecessary 

3ПА, НД Звинувачення (2), 

осуду (1), наказу 

(1) 

unnecessary human costs; unnecessary 

suffering; no resolution would have been 

necessary; to do what is necessary to 

deescalate 

Right 2ПА, НА Наказу (3) to make the right choice; do the right thing 

Responsible 7ПА Протиставлення 

(2), осуду (1), 

образи (2), 

звинувачення (1) 

it is the only responsible course; is not 

responsible behavior; responsible for 

pulling back heavy weapons; the charade 

that they were responsible for; 

responsible for the violence; against those 

responsible; those responsible in Donetsk 

and Luhansk 

Unlikely ПА Звинувачення (1) it is unlikely that 

Critical 2ПА Безособове 

звинувачення, 

згадування в негат. 

світлі 

are critical in a conflict; critical question 

Serious 4ПА, НД, 

ПД 

Наказ (3), 

звинувачення (3), 

згадування в негат. 

світлі (1) 

if Russia is serious about peace; serious 

international actor; serious about 

reaching a peaceful resolution; if Russia 

is serious about peace; a very serious 

miscalculation; serious abuses 

Significant 6ПА Погрози (1), 

згадування в негат. 

світлі (1), 

звинувачення (2), 

образи (1), 

«всеохопної 

правди» (1) 

significant additional restrictive 

measures; significant numbers of combat 

aircraft and helicopters; a significant rail 

juncture; significant amounts of time; 

significant number of its troops; 

significant misinformation 

Widespread 3ПА Звинувачення (2), 

згадування в негат. 

світлі (1) 

widespread systematic harrassment; the 

widespread suffering; widespread crimes 

and abuses 

Unacceptable 2ПА Осуду (2) it is certainly unacceptable; completely 

unacceptable 

Sufficient НА Звинувачення (1) sufficient concequences 

further 11ПА Погрози (5), 

згадування в 

негативному світлі 

(1), звинувачення 

(2), викриття (1), 

осуду (1), образи 

(1) 

further costs on Russia; further 

information from Russia; further violated 

Ukrainian territory; to further change the 

facts on the ground; Russia will further 

isolate itself; any further unilateral 

intervention by Russia; further 

eviscerating the credibility of Russian 

reports; further measures; further 

sanctions 
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Як показують розглянуті вище приклади, у промовах дипломатів, а саме в 

мовленнєвих актах, що реалізують стратегію дискредитації через відповідні 

мовленнєві тактики, присутні лексеми з сумнівним значенням, т. зв. 

інтенсифікатори тактик, а отже і прийом «анонімного авторитету». На нашу 

думку, висловлення з такими інтенсифікаторами та використання  прийому 

«анонімного авторитету» у промовах безумовно сприяють реалізації стратегії 

дискредитації в ДД. Отже, ми беремося стверджувати, що використання 

англомовним дипломатом «weasel words», згідно з класифікацією Р. В. Фелд та 

Г. С. ді Карло, значно впливає на процес сприйняття адресатом мовлення 

дипломата, і тому слугує одним із прийомів, які сприяють реалізації стратегії 

дискредитації в дипломатичному мовленні. Згадані лексеми виконують роль 

інтенсифікаторів мовленнєвих тактик, адже їх завдання полягає у посиленні 

ефекту реалізації стратегії дискредитації в мовленні дипломатів.  

Оскільки всі віднайдені нами засоби, що сприяють реалізації мовленнєвих 

тактик стратегії дискредитації в промовах дипломатів виконують відповідні ролі 

в межах певних типів мовленнєвих актів, то наступні підрозділи ми присвятили 

розширеному аналізу мовленнєвоактового та тактичного потенціалу стратегії 

дискредитації в промовах Д. Байєра, Дж. Пайєтта, С. Пауер та В. Нуланд. 

 

3.2. Мовленнєвоактовий і тактичний потенціал стратегії 

дискредитації в промовах американського дипломата Д. Б. Байєра 

Ми проаналізували 24 промови та інтерв’ю за 2013  ̶  2015 рр., що належать 

американському дипломату, представнику США в Організації з безпеки і 

співробітництва в Європі (ОБСЄ) Даніелю Байєру. Проілюструємо результати 

нашого аналізу прикладами, взятими з досліджених промов та інтерв’ю. Деякі 

висловлення в точності повторюються у промовах, тому їх аналіз ми не будемо 

подавати нижче, але частотність тих чи тих тактик, які вони реалізують 

обов’язково внесемо до загального графіку частотності. 

Визначимо зв’язок тактик з типами МА та опишемо, яким чином вони 

реалізують стратегію дискредитації в промовах дипломата. Наведемо приклади:   

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%91%D0%A1%D0%84
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We need to face reality, this ceasefire began with massive violations by Russian 

forces and separatists attacking Debaltseve… [1], − в цьому висловленні  посол       

Д. Б. Байєр використовує непрямий директив з модальним дієсловом як ввідну 

конструкцію: need to face reality, і таким чином підсилює асертив, який слідує за 

ним, викриваючи те, що заворушення в районі Дебальцевого почалися з атак 

Російських сил та сепаратистів, тобто присутня тактика викриття.  

While there are places where fighting has stopped, it continues unabated in a 

lethal, slow burn in other key strategic locations. And this slow burn is heating up 

again because of the actions of the Russia-backed separatists and the Russian 

military. The failure by Russia and the separatists it backs to implement Minsk has 

not stopped there. The SMM has shared with all of us a map that graphically illustrates 

that it has systematically been denied full access to wide swathes of territory under 

control of the Russia-backed separatists [1]. 

В цьому прикладі є чотири асертивних МА. Перший МА є ввідним, де 

використано  неформальне словосполучення slow burn, що означає: increasing 

anger, gradual building up of fury, gradual increasing of anger, що підсилює 

ворожий настрій реципієнта. У другому асертивному МА, що реалізує тактику 

звинувачення, дипломат звинувачує Росію у військових діях на сході України 

та підтримці сепаратистів: because of the actions of the Russia-backed separatists 

and the Russian military. Третім асертивним МА, що реалізує тактику 

звинувачення, мовець наголошує ще раз на безпосередній причетності Росії до 

військового конфлікту, подаючи це у формі беззаперечного факту. Четвертий 

асертив знову нагадує реципієнту про те, що Росія підтримує сепаратистів на 

сході України. Таким чином, дипломат використовує тактику згадування в 

негативному світлі поєднану з тактикою звинувачення. Подальші два речення 

є теж асертивними МА, де перший служить підсиленням другого, так званим 

стверджувально-ввідним, де не згадуючи Росії мовець натякає на її причетність, 

про яку усі нібито вже знають, а отже дипломат вдається до тактики 

«всеохопної правди». Другий асертив реалізує тактику звинувачення. 
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Дипломат звинувачує РФ у продовженні постачання зброї на територію України 

та у присутності російської армії на сході України: 

There is no mystery as to why the ceasefire has been continuously violated, 

beginning with the brutal attack on Debaltseve and continuing through the fighting we 

are currently seeing in Shyrokyne and near Donetsk. The ceasefire has been violated 

because Russia continues to maintain a military presence in eastern Ukraine and 

continues to provide the separatists with training and weapons [1].  

Приклад складається з двох прямих асертивних МА та реалізує поєднані 

тактики «всеохопної правди» та звинувачення. Лінгвальним маркером 

тактики «всеохопної правди» в цьому прикладі є ввідна фраза: «There is no 

mystery as to… ». Дипломат подає план негативних дій РФ як вже давно доступну 

і зрозумілу всім інформацію. 

Ukraine has already invited ODIHR to perform a pre-election assessment, and we 

call on Russia and the separatists to allow ODIHR the access it will need [1], − це 

складносурядне речення є складним МА та складається з прямого асертиву та 

прямого директиву. В директивному МА дипломат закликає до надання дозволу 

не лише сепаратистів на сході України, а і Росію, що означає про безпосередню 

причетність РФ до рішень та дій сепаратистів. Мовець знову використовує 

сполучник and. Маркером тактики є дієслово to call on. Відносимо це до тактики 

наказу. 

 A full resolution of the conflict will require Russia to take action [1]. Ми 

розглядаємо це речення як непрямий директив. Його можна перефразувати таким 

чином: Russia should take action, if it wants to fully resolve the conflict. Цим 

реченням мовець дає зрозуміти слухачам своєї промови те, що без дій Росії 

конфлікт на сході України не вирішиться, а отже вона безпосередньо до нього 

причетна. МА реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

 Russia must end support and training for the separatists. Russia must fully 

support the Package of Measures, including the ceasefire and withdrawal of heavy 

weapons. Russia must allow full and substantive international observation of its 

border with Ukraine. Russia must leave Crimea, where the human rights situation 
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continues to deteriorate, including the shutting down of ATR TV, as part of a broader 

effort of the Russian Federation as occupying power to persecute Tatars. And Russia 

must release all hostages. A peaceful end to this crisis depends on Russia taking 

these steps that, until now, it has failed to do [1], − висловлення закінчує промову 

Д. Б. Байєра, і є підсиленим за контекстом, адже складається з чотирьох прямих 

директивних МА, що реалізують тактику наказу які містять обвинувачення 

щодо дій РФ на території України; та закінчується прямим асертивом, який 

реалізує тактику звинувачення Росії у бездіяльності та незацікавленості 

вирішення конфлікту на сході України: steps that, until now, it has failed to do. У 

прикладі присутні маркери тактики наказу − модальне дієслово must, що надає 

відтінок обов’язковості, необхідності та сигналізують незгоду мовця зі станом 

справ, а отже зацікавленість в дискредитації третьої особи, тобто РФ. 

First let me say that I think the fact that our Russian colleague could neither 

confirm nor deny the presence of Russian air defenses or Russian participation in 

the training in Eastern Ukraine is progress: because neither confirming nor denying 

is at least not outright denying – so we’ve taken a half-step forward [2], − у 

наведеному прикладі відчувається легка іронія, так як цими асертивами він 

виражає глузливо-критичне ставлення до бездіяльності РФ стосовно конфлікту в 

Україні, адже відсутність відповіді при звичних обставинах не можна назвати 

прогресом. Вважаємо доцільним віднести це висловлення до поєднаних тактики 

образи та осуду. 

I just offer that general observation, but I think those best positioned to answer 

the question of the Russian Ambassador as to why his country’s air defenses are 

deployed near the front lines, deep inside of Ukraine, are the military leaders’ in 

Russia. In any case, no matter why they are deployed, they are clearly in violation of 

both the letter and the spirit of what the Russian government signed up to several 

times now in Minsk. So, whatever the rationale, the way forward would be for Russia 

to withdraw those, as well as its other military personnel and equipment [2]. 

Наведений приклад складається з трох МА, два з яких прямі асертиви, а третій – 

непрямий директив. Перший МА реалізує тактику згадування в негативному 
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світлі, що підтверджує фраза: his country’s air defenses are deployed near the front 

lines, deep inside of Ukraine. Другий МА реалізує тактику звинувачення, адже в 

цьому висловленні дипломат звинувачує РФ у черговому невиконанні Мінських 

домовленостей. Завершальним непрямим МА Д. Б. Байєр говорить, що ситуація 

РФ покращиться у разі відведення нею своїх бійців та військової техніки з 

України, а отже лінгвальним маркером: «the way forward would be for X to» 

реалізована тактика наказу.  

The Russian ambassador’s question “what would you have us do? will 

Washington decide?” I think that goes to the heart of the matter: what makes this 

different from what Russia is doing is that, first of all, it’s transparent [2]. Цим 

асертивним МА  Д. Б. Байєр наголошує на прозорості дій США на противагу 

Росії стосовно України, а отже використовує тактику протиставлення, у якій 

США відіграє позитивну роль на відміну від РФ. Маркером, що реалізує тактику 

є фраза: what makes this different from. Він вживає конструкцію I think, що є 

маркером приватності та наближеності до слухача у наведеному в приклад 

висловленні, що посилює успішну реалізацію тактики протиставлення. 

I’m glad that the Russian ambassador raised this because it is really important to 

draw a distinction between the kinds of training that goes on government-to-

government, that are invited by the host government, and the activities that the 

Russian Federation is carrying out in continuing to fuel a conflict in a neighboring 

country [2].  В цьому прикладі присутня теж тактика протиставлення, в якій 

США висвітлює себе партнером України, а Російську Федерацію ворогом. 

Висловлення складається з прямих асертивних МА. Для підсилення дії тактики 

протиставлення дипломат використовує на початку прямий експресив, як знак 

щирості, якому слідує фраза: is really important to draw a distinction between, яка 

є маркером цієї тактики. 

Our distinguished Russian colleague has again raised the so-called «peace 

plan» by President Putin, and I think it’s an important opportunity to clarify in this 

chamber so that there’s no confusion that this was not a peace plan [3]. 
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 Приклад є складним реченням, що складається з двох асертивних прямих 

МА. Додаючи російському колезі прикметник distinguished, Д. Б. Байєр дає 

зрозуміти слухачеві своє недовірливо-зневажливе ставлення до so-called «peace 

plan», адже зважаючи на реальні події план, який запропонований президентом 

РФ не є мирним, що і пояснює дипломат за допомогою другого асертивного МА. 

Він також вживає парентетичну конструкцію I think, що є «прагматичним 

маркером» [50] приватності, наближеності до слухача у цьому висловленні, а 

відтак скорочення психологічної дистанції. Отже, перший МА реалізує тактику 

образи: our distinguished Russian colleague, а другий МА реалізує вище містить 

тактику викриття, адже дипломат уголос подає на всеохопний розгляд 

твердження, в якому розвінчує ворожі наміри Росії стосовно України.  

It wasn’t a “peace plan”. Instead, it  would have effectively thrown out Russia’s 

Minsk commitments, and redrawn the cease-fire lines to give the separatists more 

territory… No mention was made of Russia, its materiel, or personnel, in Ukraine; 

there was no mention in the proposal of the September 5th Minsk agreement which 

established the cease fire and spelled out Russia’s commitments, including 

withdrawal from Ukraine [3]. Приклад складається з трьох МА. Перше речення 

реалізує тактику викриття, адже дипломат каже, що план, який запропонувала 

РФ не був мирним насправді. Друге речення реалізує тактику осуду, маркером 

якої є слово instead. Третє речення реалізує тактику згадування в негативному 

світлі, адже дипломат нагадує, що план, який запропонувала РФ не передбачав 

відведення війск з території України.   

In short, the Putin proposal would have created a cease fire line further to the 

west than what was agreed at Minsk, giving separatists more control over Ukrainian 

territory. As Ambassador Power said in the UN, this was no peace plan but a plan of 

occupation. Russian allegations that Ukraine could have avoided the horrific violence 

in Mariupol this weekend if it had accepted the Putin proposal are nonsense [3], − 

наведений приклад складається з трьох прямих асертивних МА. Перший МА 

реалізує тактику викриття, адже дипломат відкриває адресантові інформацію 

про те, що план запропонований Росією лише збільшив би територію контролю 
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сепаратистів. Друге речення реалізує тактику образи, адже посилаючись на 

слова Саманти Пауер дипломат називає запропонований РФ мирний план по 

врегулюванню ситуації на Україні a plan of occupation. Третє речення реалізує 

тактику образи, адже в цому реченні мовець використовує лексему  allegations, 

одне зі словникових значень якого є “голослівні твердження” та лексему 

noncence, яким дипломат називає ці твердження, що належать РФ. 

If President Putin truly wants a peaceful resolution, why is he seeking to 

undercut Minsk and his own stated commitment to these agreements? [3]. 

Наведений МА є непрямим асертивом. За допомогою підрядного речення умови, 

друга частина якого за граматичною формою є запитанням, дипломат висловлює 

думку про небажання президента РФ мирно вирішити військовий конфлікт на 

Україні. Тобто, відбулось транспонування прямого типу  МА в непрямий, а отже 

присутня тактика викриття.  

Russian authorities and the separatists they back have so far failed to implement 

their Minsk commitments [3], − це висловлення є прямим асертивом, що реалізує 

тактику звинувачення. Д. Б. Байєр використавши словосполучення the 

separatists they back звинувачує РФ у прикритті сепаратистів, чому далі слідує 

вказування на помилку, якої допустилася РФ  ̶ невиконання Мінських 

домовленостей. 

It’s therefore highly disingenuous for Russia to suggest that the Putin proposal 

would have prevented violence when Russia’s actions since September 5th have shown 

that Russia is only fueling the conflict [3]. Цей асертивний МА містить тактику 

звинувачення Russia is only fueling the conflict («Росія лише розпалює 

конфлікт»). Дипломат вживає маркер сугестивності [57] –  підсилення only. 

Також, присутня тактика осуду, що підтверджує словосполучення highly 

disingenuous («дуже нещиро, дуже лицемірно»). 

We have known for some time now that Russia’s words are at wide variance from 

its actions when it comes to Ukraine. Our information shows – as I said earlier – that 

Russia continues to provide advanced weapons, soldiers, and armored vehicles to the 

separatists’ attacks. If Russia is truly committed to peace in Ukraine it will 
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immediately cease this flow of materiel and personnel to the separatist and act now 

to implement the Minsk commitments. If it does not, it will be facing increased costs 

and further isolate itself [3]. Поданий абзац є завершальним в одній із промов        

Д. Б. Байєра, тому містить велику кількість тактик та типів МА. Перше речення 

є асертивним МА та містить тактику осуду, адже дипломат в недоброму світлі 

говорить про дії РФ, які відрізняються від її слів Russia’s words are at wide 

variance from its actions. Наступний прямий асертив містить тактику 

звинувачення, де Д. Б. Байєр звинувачує РФ у  продовженні постачання зброї, 

військової техніки та бійців на територію України continues to provide advanced 

weapons, soldiers, and armored vehicles to the separatists’ attacks. Третє речення є 

непрямим директивним МА, що реалізує тактику наказу, адже містить 

приховану вказівку it will immediately cease this flow of materiel and personnel to 

the separatist and act now to implement the Minsk commitments. Четверте речення є 

непрямим  комісивом, містить тактику погрози, що підтверджується такими 

словами: if it does not, it will be facing increased costs. 

After more than 80 days of a hunger strike in protest of being held hostage by 

Russian authorities, Ms. Savchenko’s health is extremely precarious.  

Ms. Savchenko, who is a Deputy of the Verkhovna Rada of Ukraine, was seized by 

Russia-backed separatists outside Metallist, Ukraine, in June 2014, and was moved 

across the border and handed over to Russian authorities, who have held her ever since 

[4]. Приклад складається з трьох прямих асертивних МА. Містить тактику 

звинувачення, що підтверджує така фраза: being held hostage by Russian 

authorities, Ms. Savchenko’s health is extremely precarious, адже саме через РФ 

здоров’я Н. Савченко в поганому стані; та словосполучення: Russia-backed 

separatists. 

Ms. Savchenko has been ill treated by Russian authorities during her detention, 

including forcing her to undergo a so-called “psychiatric evaluation” – a practice 

reminiscent of the manner in which dissidents were treated in the Soviet Union. We 

call on Russia to fulfill the commitment it made in the September 20[Minsk agreements 

and in the February 12 implementation plan by releasing Nadiya Savchenko and all 
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other Ukrainian hostages immediately [4]. Приклад складається з прямого асертиву 

та непрямого директиву, містить тактики звинувачення та наказу. В першому 

реченні дипломат звинувачує РФ у поганому ставленні до ув’язненої Н. 

Савченко: has been ill treated by Russian authorities during her detention, including 

forcing her to undergo a so-called «psychiatric evaluation», підтверджуючи 

неприйнятність такого ставлення на сьогодні фразою: a practice reminiscent of the 

manner in which dissidents were treated in the Soviet Union. Друге речення містить 

тактику наказу, маркером якої є дієслово to call on. 

We call on Russia to live up to the assurances that President Putin gave to 

Secretary Kerry in Sochi that Russia is committed to Minsk implementation. Russia 

should engage concretely and in good faith in the Trilateral Contact Group and its 

subsidiary working groups. Russia and the separatists it backs must support the 

SMM’s efforts to facilitate local ceasefires in key hotspots. Russia and the separatists 

it backs should accept a disengagement plan in Shyrokyne, which can help efforts 

toward ceasefires in other locations. Russia must stop sending weapons and military 

personnel into eastern Ukraine. Russia must stop providing training and command 

and control support for the separatists. Russia must release all hostages and illegally 

detained persons. Russia must end its occupation of Crimea. Russia must respect 

Ukrainian sovereignty and territorial integrity [5].  

Перед нами завершальний абзац промови Д. Б. Байєра, що складається з 

восьми МА, всі з яких прямі та директивні. Цей абзац є насиченим з точки зору 

комунікативних стратегій, адже кожен МА здійснює тактику наказу. В цьому 

прикладі дипломат, який говорить від імені країни, яку представляє (США) 

дискредитує РФ, адже ніяка країна не в праві публічно наказувати іншій. 

Маркерами тактики наказу є модальне дієслово must, що виражає необхідність, 

обов’язок, і повторюється в шести МА, та модальне дієслово should, яке виражає 

особисту думку, рекомендацію. Тому, всі МА з must в цьому прикладі є прямими, 

а з should непрямими. Маркером тактики наказу є також call on, адже у першому 

МА дипломат публічно від імені США, − що підтверджує інклюзивне we, 

закликає РФ дотримуватись Мінських домовленостей.  
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We call on all OSCE participating States, including Russia, to use their influence 

to secure the immediate and unconditional release of these monitors, to guarantee the 

security of the OSCE monitoring teams as they carry out their mandate throughout 

Ukraine, and to denounce the use of OSCE monitors or observers as hostages [6]. 

Наведений МА є прямим директивом, що реалізує тактику наказу, маркерами 

якої є: «we call on X to…». 

Unfortunately, Russia so far has failed to recognize Poroshenko as Ukraine’s 

president and has continued destabilizing actions in eastern Ukraine, including 

support for large-scale attacks on Ukrainian government positions, border posts, and 

convoys in Donetsk and Luhansk regions.  Furthermore, it is evident that heavily 

armed and organized fighters from Russia, particularly from the regions of 

Chechnya and North Ossetia, are playing an overt role in the violence.  Today, news 

reports contain acknowledgment by Russia of material support being channeled to 

separatists, and news of a visit by the so-called leader of the illegal Donetsk People’s 

Republic, Pushilin, to Moscow.  This is not a revelation, but exposure of yet another 

lie to be added to the tally.  Such actions subvert every good faith effort at dialogue 

and call into question the seriousness with which the Russian Federation engages in 

diplomatic discussions [6].  

Приклад складається з п’яти МА. Перший прямий асертив реалізує тактику 

звинувачення, адже мовець робить спробу звинуватити РФ у низці дій. 

Маркером підсилення тактики звинувачення служить unfortunately. Другий 

прямий асертив реалізує тактику «всеохопної правди», прагматичними 

маркерами підсилення якої слугують: «it is evident that», «furthermore». Дипломат 

подає інформацію про те, що озброєні бойовики з РФ відіграють свою роль в 

конфлікті на Україні як загальний факт, інформацію, що відома всім. Наступний 

прямий асертив реалізує тактику згадування в негативному світлі, адже 

мовець говорить про РФ в негативному контексті. Червертий МА є непрямим 

асертивом, що реалізує тактику безособового звинувачення, адже дипломат не 

називає винного (з контексту: РФ), проте, дописує йому ще одну брехню. П’ятий 

МА є прямим асертивом і реалізує тактику осуду.  
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As we continue to address Russia’s violations of international law and its 

breaches of OSCE principles and commitments in Ukraine, the United States will 

continue to remind the Permanent Council of Russia’s most blatant violation: its 

illegal occupation of Crimea.  This action placed Russia at odds with its international 

obligations and commitments, and isolated it from the global community, as was 

demonstrated in a UN General Assembly vote when one hundred countries stood up in 

support of Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, and against Russia’s actions 

[6].  

Приклад складається з двох МА. Перше висловлення є прямим комісивом, 

який реалізує дві тактики: згадування в негативному світлі (we continue to 

address Russia’s violations of international law and its breaches of OSCE principles 

and commitments in Ukraine) та звинувачення (Russia’s most blatant violation: its 

illegal occupation of Crimea). На початку висловлення дипломат нагадує про 

порушення Росією міжнародного права, а потім відкрито звинувачує РФ в 

незаконній окупації Криму. Друге висловлення є прямим асертивним МА, який 

реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

Since the beginning of Russia’s military intervention in Crimea, the 

international community and the G7 have made it very clear to Russia that its 

attempted annexation of Crimea is illegal and unacceptable.  We do not, and will not, 

accept or recognize Russia’s attempted annexation and we call on Russia to reverse 

it [6]. Приклад складається з двох МА. Перший прямий асертив реалізує дві 

тактики: згадування в негативному світлі (since the beginning of Russia’s 

military intervention in Crimea) та осуду (its attempted annexation of Crimea is illegal 

and unacceptable). Друге висловлення є складним, складається з прямого 

асертиву, який реалізує тактику згадування в негативному світлі та прямого 

директиву, який реалізує тактику наказу (we call on Russia to reverse it). 

 Both Secretary Kerry and Supreme Allied Commander for Europe General 

Breedlove have delivered a clear message that what the international community 

seeks is genuine movement away from the Ukrainian border and back to Russian 

garrisons, if we are to be convinced that Moscow is trying to de-escalate the situation. 
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Based on the number, types of units, and deployed locations of the Russian forces in 

the southern and western military districts, which border eastern and northern 

Ukraine, this deployed force has a character that appears designed to intimidate 

and/or conduct short-notice, sustained, offensive military operations into 

Ukraine.  More broadly, Russia᾽s occupation of the Crimean region undermines the 

territorial integrity and sovereignty of Ukraine [7]. 

 Приклад складається з трьох МА. Перше висловлення є непрямим 

директивом, який реалізує тактику наказу, адже дипломат намагається донести 

вказівку, щоб «РФ забрала свої сили від кордону України». Друге висловлення є 

прямим асертивом, що реалізує тактику викриття. Дипломат робить намагання 

викрити дії РФ на основі ситуації, що склалась. Третій прямий асертив реалізує 

тактику звинувачення. 

 NATO military authorities have noted that the Russia force is “sized and 

outfitted and provisioned with everything that it needs to have an incursion into 

Ukraine.”  We have consistently urged the Russian Federation to take steps to de-

escalate.  The number of Russian troops massed in this area close to the border with 

Ukraine is clearly aimed at threatening and intimidating, and is therefore an ongoing 

escalation [7].  

Приклад складається з трьох МА. Перше висловлення є прямим асертивом, 

що реалізує тактику «всеохопної правди», адже дипломат подає інформацію 

про РФ як загальновідому, підкріплюючи її посиланням на авторитет (NATO 

military authorities). Друге висловлення є прямим асертивом, що реалізує 

тактику згадування в негативному світлі. Третій прямий асертив реалізує 

тактику викриття, адже мовець робить спробу передбачити наміри РФ щодо 

України. 

We also took note of Russia's comment that the military activities of its forces do 

not require the provision of information or notification under the Vienna Document.  It 

is clear to us that enough of the forces and major weapons systems involved are 

accountable to trip the Vienna Document reporting ceilings [7]. Приклад складається 

з двох прямих асертивних МА. Перше висловлення реалізує тактику 
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згадування в негативному світлі, а друге – тактику «всеохопної правди, 

прагматичним маркером підсилення якої є ввідна фраза «it is clear to us that». 

Russia has committed grievous violations of international law, and this is the 

background against which any reasonable person must seek to understand their 

deployment of troops on the Ukrainian border [7]. Приклад є складним МА, який 

складається з прямого асертиву, реалізує тактику звинувачення (Russia has 

committed grievous violations of international law) та прямого директиву, який 

реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

There are reports on social media this morning about how “pro-Russian 

residents” of Kharkiv stormed the Opera, thinking that it was the town hall, and 

demanded that the mayor come out.  Itʼs very surprising that these so-called 

“residents” of Kharkiv would think that the Opera was the town hall [7]. Приклад 

складається з двох МА. Перший МА є прямим асертивом, який реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. Другий МА є непрямим асертивом, який 

реалізує тактику викриття, адже дипломат через іронію фактично стверджує, 

що це не могли бути жителі Харкова, а оскільки мова йде про РФ, то цим 

висловленням мовець наштовхує слухача на думку, про те, що це скоріше всього 

були жителі РФ. 

What is unreasonable is the Russian Federation's repeated contempt of the tools 

that we have built together, each of us around this table, and their refusal to provide 

information that could dispel the very reasonable concerns that we have [7]. 

Приклад є прямим асертивом, який реалізує тактику осуду, маркером якої є 

ввідна фраза: «what is unreasonable is». 

For Nadiya Savchenko, Oleg Sentsov, Oleksander Kolchenko, and other 

Ukrainian hostages, more than one year has passed in Russian custody. Russia has 

chosen to ignore its commitments under the Minsk agreements, which calls for the 

release of all hostages and illegally detained persons. We call on the Russian 

Federation to honor its international commitments and release, without delay, all 

hostages and illegally detained Ukrainian citizens [8].  



110 
 

Приклад складається з трьох МА. Перше висловлення є прямим асертивом, 

який реалізує тактику згадування в негативному світлі. Друге висловлення є 

прямим асертивом, який реалізує тактику звинувачення. Адресант звинувачує 

РФ у ігнорування Мінських домовленостей. Третє висловлення є прямим 

директивом, що реалізує тактику наказу, маркером підсилення якої є вставна 

конструкція: without delay. 

Russia’s decision to move the trial of Verkhovna Rada member Nadiya 

Savchenko from Moscow to Rostov, which has limited access by Moscow-based 

media outlets and diplomatic missions, did nothing to build confidence in the 

fairness of these proceedings [8]. Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує 

тактику звинувачення, адже адресант звинувачує РФ у тому, що вона нічого не 

зробила для прозорості і правдивості висвітлення процедур, що пов’язані з 

Надією Савченко за допомогою фрази: did nothing to build confidence in the 

fairness of these proceedings. 

She is being held in Russia after having been seized in Ukraine by Russian-

backed separatists and spirited across the border. We continue to have serious 

concerns about her treatment in detention [8]. Приклад складається з двох МА. 

Перший МА є прямим асертивом, який реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Другий МА є прямим асертивом, що реалізує тактику 

безособового звинувачення, адже адресант говорить про сумніви щодо 

хорошого догляду за Н. Савченко, а оскільки вона ув’язнена в Росії, то 

звинувачення щодо поганого з нею поводження автоматично стосуються саме 

РФ. 

This morning there were reports that the Russian prosecutor has asked for 23 

years for Oleg Sentsov and [ years for Oleksander Kolchenko. Instead, they should 

be released immediately [8]. Приклад складається з двох МА. Перший МА є 

прямим асертивним висловленням, яке реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Другий МА є прямим директивом, який реалізує тактику 

наказу, маркером підсилення якої є ввідне instead в поєднанні з should. 
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They did so as the Russian Federation’s ongoing violations of OSCE principles 

and commitments, and its efforts aimed at sowing turmoil, continued to remind the 

Ukrainian people of how precious independence and individual freedoms − the kinds 

of freedoms that Russian citizens are routinely denied by their corrupt and repressive 

government − are.  The United States reiterates its strong support for the people of 

Ukraine and its condemnation of Russia’s support for armed separatists in eastern 

Ukraine and its occupation of Crimea [9]. Приклад складається з двох МА. 

Перший МА є прямим асертивним висловленням, яке реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. Другий МА є прямим асертивом, який 

реалізує тактику осуду, адже дипломат відкрито осуджує РФ за окупацію Криму 

та підтримку сепаратистів.  

Mr. Chairperson, in recent days, and in the last 24 hours, there have been 

mounting reports of large numbers of Russian military personnel inside Ukraine, 

columns of Russian tanks and armored vehicles crossing into southeastern Ukraine 

from Russia, and a Russian helicopter gunship attack on a Ukrainian border 

post.  These indicate that a new Russian escalation, including a Russia-directed 

counteroffensive, may be underway in Donetsk and Luhansk oblasts − actions that 

are in clear violation of international law and OSCE principles and commitments 

[9].  

Приклад складається з трьох висловлень. Перше висловлення є прямим 

асертивом, який реалізує тактику згадування в негативному світлі. Друге 

висловлення складається з двох МА: прямого асертиву (These indicate that a new 

Russian escalation, including a Russia-directed counteroffensive, may be underway in 

Donetsk and Luhansk oblasts), який реалізує тактику викриття, а другий прямий 

асертив реалізує тактику безособового звинувачення, оскільки дипломат не 

називаючи винного, говорить про домовленості, які порушено, маючи на увазі 

винною РФ.  

In addition, Russia continues to supply separatist fighters with tanks, armored 

vehicles, artillery, and multiple rocket launchers.  Russia has fired self-propelled 

artillery into Ukraine and has further violated Ukrainian territory by crossing over 
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the border to fire.  We are aware that Russia has sent its newest air defense systems, 

including the SA-22, into eastern Ukraine [9]. Приклад складається з трьох 

висловлень. Перший та другий МА є прямими асертивами, які реалізують 

тактики звинувачення. Третій МА є прямим асертивом, який реалізує тактику 

«всеохопної правди», маркером якої є ввідна фраза: «we are aware that». 

This horrific crime is but one example of the terrible price – abduction, torture, 

death – that has been exacted upon so many because the Russian Federation is afraid 

of the commitment the people of Ukraine have to a stable, democratic, and unified 

Ukraine [9]. Приклад є прямим асертивом, який реалізує тактику викриття. 

Дипломат робить спробу пояснити чого боїться РФ. 

Despite the international community’s calls for peace, Russia continues to 

escalate tensions with activity that is extremely dangerous and provocative.  If Russia 

is serious about peace, or sincerely cares about the humanitarian situation in eastern 

Ukraine, it must stop supporting violence through the flow of weapons, personnel, 

and materiel across the border.  Moscow’s denial that it is destabilizing Ukraine is 

offensive and absurd, given the overwhelming and mounting body of evidence [9]. 

Приклад складається з трьох МА. Перший МА є прямим асертивом, що реалізує 

тактику протиставлення. Другий МА є прямим директивом, який реалізує 

тактику наказу. Третій прямий асертив реалізує тактику осуду. 

Russia’s so-called humanitarian aid will not distract the international 

community from the substantial and sustained contributions Russia is making to the 

ongoing violence and destruction in eastern Ukraine and Crimea [9]. Висловлення 

є прямим асертивом, який реалізує тактику викриття, адже мовець робить 

спробу викрити РФ у тому, що Росія причетна до розпалювання конфлікту на 

Україні і міжнародна спільнота про це знає (Russia is making to the ongoing 

violence and destruction in eastern Ukraine and Crimea). 

The Kremlin is playing a hoodlum’s game − sending Potemkin convoys to 

distract from its egregious actions that are the very cause of humanitarian concerns. 

Our position remains clear: no Russian personnel, arms, or other materiel − whether 

labeled humanitarian assistance or anything else − should enter Ukraine without the 
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Ukrainian government’s consent [9]. Приклад складається з двох МА. Перше 

висловлення є прямим асертивом, який реалізує тактику викриття. Дипломат 

порівнює хід дій РФ з добре відомою грою (a hoodlum’s game), робить спробу 

прояснити вину РФ. Друге висловлення є непрямим директивом, який реалізує 

тактику наказу, маркерами якої є: should, no smth. 

If Moscow really cared about any of the people in Ukraine − including those for 

whom it proclaims a sense of ethnic solidarity − it would stop using them as pawns 

and start treating them as persons.  The Kremlin has zero credibility on humanitarian 

issues − but if the Kremlin wants to help, then they should make private phone calls 

and public statements to instruct the separatists they support and sustain to allow 

unfettered access to those communities in need so that they can receive humanitarian 

aid [9].  

Приклад складається з двох директивних МА. Перше висловлення є 

непрямим директивом, на що вказує would. Цей МА реалізує тактику наказу, 

маркером підсилення якої є умовна конструкція з if. Друге висловлення є 

непрямим директивом, який теж реалізує тактику наказу, маркером підсилення 

якої є умовна конструкція з if. 

He (pr.Putin) must take action consistent with international law and Russia’s 

OSCE and Budapest Memorandum commitments… To reiterate: Russia needs to 

back any peaceful words with peaceful actions − something it has yet to do [9]. 

Приклад складається з двох директивних МА. Перше висловлення є прямим 

директивом, який реалізує тактику наказу, маркером якої є модальне дієслово 

must. Друге висловлення є непрямим директивом, який теж реалізує тактику 

наказу. 

As we have stated before, if Russia wants to be part of an enduring solution to 

the crisis in Ukraine’s east, it must end its support to separatist fighters, cease its 

destabilizing and provocative actions in Ukraine, and release all hostages.  It must 

also end the occupation of Crimea, which remains an integral part of Ukraine [9]. 

Приклад складається з двох директивних МА. Перше висловлення є прямим 

директивом. Цей МА реалізує тактику наказу, маркером підсилення якої є 
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умовна конструкція з if. Друге висловлення є прямим директивом, який теж 

реалізує тактику наказу. 

Mr. Chairperson, in concluding, and dear colleagues, amidst all of this, and in a 

world in which we have enough tragedy without making more, let us not forget that the 

crisis in Ukraine is a man-made crisis, a tragedy manufactured and orchestrated by 

a Kremlin that has shown disregard for international law, that has flouted Russia’s 

commitments, and destroyed Russia’s credibility as a mature and serious 

international actor, and that has exacted tremendous, unnecessary human costs [9]. 

Це висловлення є прямим асертивом, який реалізує тактику звинувачення, 

маркерами підсилення якої є ввідна фрази адресанта: «let us not forget». 

 Open source information from numerous sources has documented the presence 

of citizens of Russia and members of the Russian armed forces in Ukraine. Every 

week, the Observer Mission at the border crossing points of Gukovo and Donetsk 

reports on men and women in military-style clothing crossing from Russia into 

Ukraine. Setting aside the fiction that these are volunteers who are not acting at the 

behest of the Russian government, other questions remain [11]. Приклад складається 

з трьох МА. Перший прямий асертив реалізує тактику «всеохопної правди», 

маркером підсилення якої є фраза open source information from numerous sources 

has documented. Другий прямий асертив теж реалізує тактику «всеохопної 

правди». Третій прямий асертив, що реалізує тактику викриття, адже адресант 

висловлює думку про свою невіру в те, що це волонтери, які не діють на користь 

задумів РФ. 

We are disappointed that Russia once again blocked efforts to expand the 

mandate of the observer mission to allow for comprehensive border monitoring [11]. 

Приклад є прямим асертивом, який реалізує тактику осуду, маркерами 

підсилення якої є ввідна фраза: we are disappointed that та once again. 

 We know from publicly available information that a great deal of the 

negotiations in Minsk last week were taken up with President Poroshenko being 

willing to have an immediate ceasefire, and President Putin stalling and wanting 

some delay before the ceasefire would take effect, presumably in order to further 
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change the facts on the ground [12].  Приклад є прямим асертивним МА, який 

реалізує тактику протиставлення, адже дипломат протиставляє бажання 

президента України припинити вогонь і небажання президента РФ робити це 

негайно. 

Prior to the ceasefire deadline this past weekend, the Russian military deployed 

a large amount of artillery and multiple rocket-launcher systems around Debaltseve. 

We are confident that these are Russian military, not separatist systems. The Russian 

military also has air defense systems deployed near Debaltseve. We are also confident 

that these are Russian military, not separatist systems [12]. Приклад складається з 

чотирьох МА. Перше висловлення є прямим асертивом, який реалізує тактику 

звинувачення. Другий прямий асертив реалізує тактику «всеохопної правди», 

яку підсилює ввідна фраза: «we are confident that». Третій прямий асертив 

реалізує тактику звинувачення. Четвертий прямий асертив реалізує тактику 

«всеохопної правди». У цьому прикладі, як бачимо, повтор однакових речень 

також підсилює ефект дискредитації РФ адресантом. 

Russian units along the border with Ukraine were preparing a large shipment 

of supplies to pro-Russia forces fighting in eastern Ukraine. We also have continued 

to see a large volume of reporting in open sources on Russian military personnel killed 

in action and the subsequent return of those bodies across the border from Ukrainian 

territory [12]. Приклад складається з двох МА. Перше висловлення є прямим 

асертивом, який реалізує тактику «всеохопної правди» Друге висловлення є 

прямим асертивом, який реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

 Fifth, we know of the failure at the level of the Kremlin: President Putin has 

failed to come out and condemn these kinds of statements, has failed to condemn the 

ongoing fighting at Debaltseve. Sixth, we know that Russia has sent another illegal 

convoy into Ukraine, in direct contrast to the commitments it made last week, that 

humanitarian assistance should be given in line with internationally accepted 

standards [12]. Приклад складається з двох МА. Перше висловлення є прямим 

асертивом, який реалізує тактику «всеохопної правди», маркером підсилення 

якої є фраза: «we know of». Друге висловлення є прямим асертивним МА, який 
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теж реалізує тактику «всеохопної правди» (we know that Russia has sent another 

illegal convoy into Ukrainе) та тактику протиставлення (in direct contrast to the 

commitments it made last week), маркерами яких є: «we know that», «in direct 

contrast to». 

Nadiya Savchenko is a hostage held by the Russian Federation. So while 

President Poroshenko has made it clear that he is ready to fully implement the package 

of measures and the Minsk agreements, we have a number of examples that Russia, 

and the separatists it backs, have failed already to take the steps that they agreed to 

less than a week ago [12]. Приклад складається з двох асертивних прямих МА. 

Перший реалізує тактику згадування в негативному світлі. Другий МА 

реалізує тактику протиставлення, маркером якої є конструкція «while…, that». 

And what a disrespect it is – for any party – to not recognize the courage of our 

monitors and the work that they do on behalf of peace and to facilitate that work 

[12]. Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику безособового 

звинувачення, адже мовець звинувачує кожну сторону, яка не поважає місію 

наглядачів, а єдиною стороною яка це робить є саме РФ. 

The meeting underscored again that we need Minsk implementation in full, 

including monitoring of the international border, so that Russia’s heavy weapons and 

fighters can be verified leaving Ukraine [13]. Приклад є прямим асертивним МА, 

який реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

The Russian Federation is attempting to cast doubt where there is none. It is 

attempting to place the blame on Ukraine for the recent lack of progress in 

negotiations and the surge in violence. It is attempting to mute the obvious 

dissonance between the words the Russian Federation uses here in Vienna and the 

deeds it carries out on the ground in Ukraine [13]. Приклад складається з трьох 

МА. Перше висловлення є прямим асертивом, який реалізує тактику викриття, 

адже дипломат намагається викрити Російську Федерацію в тому, що вона 

намагається сіяти сумнів там, де його нема. Другий та третій прямі асертивні МА 

реалізують тактики викриття, адже дипломат робить спробу викрити дії РФ. 
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If Russia and the separatists it supports are serious about reaching a peaceful 

resolution to the conflict, they should implement the Minsk agreements. If Russia 

and the Russia-backed separatists are ready to honor the ceasefire, they must stop 

attacks in blatant violation of the September 5 and 19 agreements. If Russia is 

committed to a peaceful solution, it must stop sending weapons and personnel into 

eastern Ukraine – at the end of December over 100 pieces of heavy weapons from 

Russia were sent into Eastern Ukraine – and it must release all hostages and illegally 

detained persons, including Nadiya Savchenko and Oleg Sentsov [13]. Приклад 

складається з чотирьох МА. Перший МА є непрямим директивом, який реалізує 

тактику наказу. Другий МА є прямим директивом, який реалізує тактику 

наказу. Третій МА є складним і складається з прямого директиву, який також 

реалізує тактику наказу та прямого асертиву, який реалізує тактику 

звинувачення, адже дипломат намагається звинуватити РФ у постачанні зброї 

на Східну Україну (over 100 pieces of heavy weapons from Russia were sent into 

Eastern Ukraine). 

 Russia, and the separatists it backs, must show their willingness to do the same 

[13]. Приклад є прямим директивом, який реалізує тактику наказу, маркером 

якої є модальне дієслово must. 

First, both sides to the conflict – Ukrainian government forces and combined 

Russian-separatist forces – too often delay or block SMM access to areas under their 

control. This should stop. Second, the scale and scope of the restrictions imposed by 

the combined Russian-separatist forces is much, much worse than problems 

encountered on the Ukrainian side. Indeed, the combined Russian-separatist forces 

restrict SMM access to large swathes of territory under their control and prevent the 

SMM from patrolling in the area near much of the border with Russia [14]. Приклад 

складається з чотирьох МА. Перше висловлення є прямим асертивом, який 

реалізує тактику звинувачення. Друге висловлення є непрямим директивом, 

який реалізує тактику наказу. Третє висловлення є прямим асертивом, який 

реалізує тактику протиставленння, маркером підсилення якої є фраза: much, 
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much worse than. Четвертий МА є прямим асертивом, який реалізує тактику 

звинувачення. 

 In response to the Russian Federation’s statement today – much of which was 

problematic – I want to point out just one thing: much of the progress that the Russian 

Federation claimed to want to see is progress that the Russian Federation and its 

proxies must deliver [14]. Приклад є прямим директивом, який реалізує тактику 

наказу, маркером якої є модальне дієслово must. 

Over the past month, we have detected an increasing amount of heavy weaponry 

crossing the border from Russia into Ukraine. Last weekend, Russia sent a convoy 

of military equipment to the separatists of up to 150 vehicles that included tanks, 

armored personnel carriers, artillery, and multiple rocket launchers [15]. Приклад 

складається з двох МА. Перший МА є прямим асертивом, який реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. Другий МА є прямим асертивом, який 

реалізує тактику звинувачення. 

Mr. Chairperson, Russia has direct, substantial influence over the 

separatists.  Russia has urged them on. Russia has trained them. Russia has given 

them military equipment and weapons, including anti-aircraft weapons. Russia has 

given them cash. Key separatist leaders are Russian citizens. The burden is on Russia 

to insist that these separatists stop tampering with the evidence, grant investigators full 

and unimpeded access to the crash site, and allow for the site to be properly cordoned 

off and preserved [15]. 

 Приклад складається з шести МА. Перший МА є прямим асертивом, що 

реалізує тактику звинувачення. Другий, третій та четвертий МА є теж прямими 

асертивами, що реалізують тактики звинувачення, адже дипломат звинувачує 

РФ у тренуванні сепаратистів, в постачанні їм зброї та матеріальної підтримки. 

П’ятий прямий асертив реалізує тактику викриття, адже адресант стверджує, 

що ключові лідери сепаратистів є громадянами Росії, що насправді є правдивою 

інформацією. Шостий МА є непрямим директивом, який реалізує тактику 

наказу, адже адресант говорить, що РФ повинна зробити фразою: the burden is 

on Russia tо. 



119 
 

We call on Russia to allow the world to find answers to what happened and to 

allow the families to lay their loved ones to rest with dignity. In addition, should Russia 

continue backing these violent separatists and continue violating Ukraine’s 

sovereignty and territorial integrity by occupying Crimea, Russia will further isolate 

itself from the international community. We remind the Permanent Council that we 

do not and will not recognize Russia’s attempted annexation of Crimea [15]. 

Приклад складається з трьох МА. Перше висловлення дипломата в цьому 

прикладі є прямим директивом, який реалізує тактику наказу. Друге 

висловлення є прямим асертивом, який реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Третій МА є також прямим асертивом, який реалізує 

тактику згадування в негативному світлі. 

Nothing we have seen suggests any reason to doubt that there is artillery fire 

coming from the Russian Federation’s territory into Ukraine [15]. Приклад є 

прямим асертивним МА, який реалізує тактику «всеохопної правди», маркером 

якої є ввідна фраза: nothing we have seen suggests any reason to doubt that. 

We urge participating States to call publicly for the immediate release of the 

monitors, and we urge Russia, in particular, to use its influence with the pro-Russian 

militants to free the OSCE monitors and Russia to publicly denounce the use of 

OSCE observers as hostages [16]. Приклад є прямим директивним МА, який 

реалізує тактику наказу, маркером якої є: urge, який підсилює вставна фраза: in 

particular.  

 To contribute to reducing tensions, Russia should control its border with 

Ukraine and stop Russian fighters and arms from crossing into Ukraine, of which 

there is ample evidence in the media. We have seen videos and media reports of armed 

militants, appearing to be heavily armed and professionally trained in combat 

operations, admitting that they came from Russia [16]. Приклад складається з 

непрямого директивного МА, що реалізує тактику наказу та прямого 

асертивного МА, що реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

We do not and will never recognize Russia’s illegal attempt to annex Crimea. 

We call on Russia to end its occupation of Crimea, which is and will remain a part of 
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Ukraine [16]. Приклад складається з двох МА. Перший прямий асертив реалізує 

тактику осуду, адже дипломат від імені США заявляє, що не визнає і ніколи не 

признає незаконну анексію Криму Росією. Другий прямий директив реалізує 

тактику наказу, маркером якої є фраза we call on. 

So we will not accept Russia’s occupation of Crimea or its violation of Ukraine’s 

sovereignty. Our free nations will stand united so that further Russian provocations 

will only mean more isolation and costs for Russia [16]. Приклад складається з двох 

МА. Перший прямий асертив реалізує тактику згадування в негативному 

світлі. Другий прямий асертив реалізує тактику погрози. 

 We call on Russia to take the opportunity before it, to resolve this crisis through 

direct and immediate dialogue with the government of Ukraine;  the immediate 

pullback of Russia’s military forces to their bases; the restoration of Ukraine’s 

territorial integrity; and support for the urgent deployment of international observers 

and human rights monitors who can assure that the rights of all Ukrainians are 

protected, including ethnic Russians, and who will provide support for the Ukrainian 

government efforts to hold a free and fair election on May 25th [17]. Приклад є 

прямим директивним МА, який реалізує тактику наказу, маркером якої є call 

on. 

Russia’s violations of international law and its OSCE commitments are a 

legitimate topic for us to discuss, especially because Russia continues to present such 

a radically different perception of what it calls “facts” than the rest of the 

international community  [18]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує 

тактику звинувачення, адже дипломат робить спробу звинуватити РФ у 

порушенні міжнародного права.  

It is regrettable, but for as long as Russia fails to recognize the wrongs it has 

done and continues to do, it is the only responsible course for us to continue to raise 

– with the due respect that our Russian colleagues deserve – the differences that we 

have with the Russian Federation [18]. Приклад є прямим асертивним МА, що 

реалізує тактику згадування в негативному світлі. 
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Second point: reference was made to the meeting between Secretary Kerry and 

President Putin, where our Russian colleague said that President Putin had told the 

Secretary that there were no Russian forces in Ukraine. Secretary Kerry made clear 

that we know that that is not true. He told him, and showed him, that we know that 

that is not true. And the Russian Federation needs to get out of Ukraine, in line with 

its commitments at Minsk [18]. Приклад складається з чотирьох МА. Перше 

висловлення є прямим асертивом, який реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Другий та третій МА реалізують тактики «всеохопної 

правди», маркером яких є фраза «we know that». Четвертий непрямий директив 

реалізує тактику наказу, адже дипломат говорить, що РФ має «забратись» (get 

out of) з України. 

I would make a point of fact that I think our distinguished Russian colleague 

was wrong when he said that there aren’t any people who are from the areas of 

Donetsk and Luhansk under separatist control who are participating in the 

constitutional commission – I think that’s factually false [18]. Приклад є прямим 

асертивним МА, що реалізує тактику згадування в негативному світлі.  

And that’s my fourth point: the problem that we were discussing today is that the 

situation on the ground – including the report on the capture of the two soldiers, as 

well as the spread of fighting – continues to suggest that Russia is saying one thing 

and doing another. It tests the credibility of Russia’s leadership and it makes it 

difficult to reach peace on the ground. So the call continues to be for Russia to match 

its words with action  [18]. Приклад складається з трьох МА. Перший та другий 

прямі асертиви реалізують тактики звинувачення (РФ говорить одне, а робить 

інше). Третє висловлення є непрямим директивом, що реалізує тактику наказу. 

Today's current issue raised by the Russian Federation is again a source of great 

disappointment, because it once again underscores the parallel reality in which the 

Russian Federation is apparently living. Even the title of today's current issue 

[«Ukraine’s lack of compliance with Minsk»] just shows how little the Russian 

Federation understands that the rest of the world sees clearly that there is a need for 

implementation of the Minsk Protocol, first and foremost by the Russian Federation 
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and its proxies. The substance of today's intervention was a continuation of what we've 

heard before, which is a kind of strange projection, where Russia accuses others of 

its own wrongs [19]. Приклад складається з чотирьох прямих асертивних МА. 

Перше висловлення складається з двох прямих асертивних МА, що реалізують 

тактику осуду, адже дипломат називає тему, яку підняла РФ «великим 

розчаруванням»: a source of great disappointment та тактику образи: the parallel 

reality in which the Russian Federation is apparently living. Маркерами підсилення 

є: once again, again. Друге висловлення також реалізує тактику осуду. Третє 

висловлення реалізує тактику викриття, адже дипломат робить спробу 

пояснити дії РФ. 

The United States condemns, in the strongest terms, Russia’s continued 

disregard for its international obligations and commitments which obstructs the path 

toward a peaceful and united future for Ukraine. The root of the problem in eastern 

Ukraine remains the same: Russia’s flagrant violation of Ukraine’s sovereignty and 

territorial integrity and its failure to honor the pledges it made in Minsk [20]. 

Приклад складається з двох прямих асертивних МА. Перше висловлення 

реалізує тактику осуду, яку яскраво підтвержує дієслово condemn 

(засуджувати), яке підсилює вставна конструкція: in the strongest terms. Друге 

висловлення реалізує тактику звинувачення, адже дипломат звинувачує РФ у 

недотриманні Мінських домовленостей, називаючи це «коренем проблем на 

сході України» (The root of the problem in eastern Ukraine). 

Allow me to highlight a few recent examples of violations of OSCE principles 

and commitments, as well as the Minsk agreements, on the part of Russia and the 

separatists it backs: Russia has failed to remove all illegal military formations, 

equipment, and militants from Ukraine… [20]. Приклад є висловленням, яке 

складається з двох прямих асертивних МА. Перший МА реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. Другий МА реалізує тактику звинувачення, 

маркером якої є фраза: has failed to. 

Russia continues to violate Ukrainian airspace with its helicopters and unmanned 

aerial vehicles;  Russia has failed to help restore Ukrainian government control of 
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Ukraine’s side of the international border, and failed to allow the needed expansion 

of the Observer Mission at the Russian Checkpoints of Gukovo and Donetsk [20]. 

Приклад складається з трьох прямих асертивних МА, які реалізують тактики 

звинувачення, адже дипломат звинувачує РФ у порушенні повітряних кордонів 

з Україною тощо. Присутні маркер тактики: has failed to. 

Mr. Chair, the United States condemns the Russian convoy of 20 vehicles that 

crossed the international border into Ukraine on November 16, again in violation of 

Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. During last week’s Permanent Council 

meeting, participating States voiced alarm at the previous crossing from Russia of 

over 80 cargo trucks, without Ukraine’s permission or international inspection, 

purportedly to provide humanitarian aid [20]. Приклад складається з двох прямих 

асертивних МА, які реалізують тактику осуду, маркером якої є: condemn, та 

тактику згадування в негативному світлі, адже дипломат говорить про те, як 

РФ перетнула кордон України без її дозволу. 

On November 17, Human Rights Watch − an international NGO whose work has 

been previously cited by the Russian Federation here in the Permanent Council − 

released a report titled “Rights in Retreat” which documents the disturbing decline in 

the treatment of the inhabitants of Crimea since Russia began its occupation of the 

peninsula. The report outlines how the occupying “authorities” have limited free 

expression, restricted peaceful assembly, harassed those who oppose Russia’s 

occupation, targeted Crimean Tatars and other minorities for abuse, and 

discriminated against Ukrainian citizens [20]. Приклад складається з двох прямих 

асертивних МА, які реалізують тактики згадування в негативному світлі. 

We reiterate that Crimea remains an integral part of Ukraine, and we call on 

Russia to end its occupation of Crimea [20]. Приклад є прямим директивним МА, 

що реалізує тактику наказу, маркером якої є: call on. 

There are no excuses for the ongoing and continuous breaches of the Minsk 

Protocol and Memorandum by Russia and its proxies. We call on the Russian 

government to stop fueling the fire with new weapons and support for the separatists, 

and to withdraw all Russian military personnel and equipment from Ukraine. If Russia 
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is committed to the Minsk agreements, it will take action. It will also call on its 

proxies to implement all of the commitments they made. In line with the Minsk 

agreements, Russia and its proxies must stop ceasefire violations, release hostages, 

repudiate the illegal, bogus “elections” of November 2, and return the Ukrainian 

side of the international border to Ukrainian control [20]. Приклад складається з 

п’яти МА. Перший прямий асертив реалізує тактику осуду, маркером якої є 

фраза: there are no excuses for. Другий прямий директив реалізує тактику наказу, 

маркером якої є: call on. Третій непрямий директив реалізує тактику наказу, 

маркером підсилення якої є конструкція з if. Четвертий МА є непрямим 

директивом, що теж реалізує тактику наказу. П’ятий прямий директив реалізує 

тактику наказу, маркером якої є модальне дієслово: must. 

We have previously stated that if Russia fully implements its commitments, 

including those made in Minsk, sanctions could be rolled back. If, instead, Russian 

authorities continue their aggressive and escalatory actions and violations of 

international law, we are prepared to deepen existing sanctions and consider 

imposing additional costs on Russia. We call on Russia to honor its international 

obligations and commitments, and end its illegal actions against Ukraine immediately 

[20]. Приклад складається з трьох МА. Перший непрямий директив реалізує 

тактику наказу, маркером підсилення якої є конструкція з if. Другий прямий 

асертив реалізує тактику погрози, адже дипломат погрожує санкціями РФ. 

Третій прямий директив реалізує тактику наказу, маркером якої є: call on. 

 And, in this respect, raised concerns about a speaker who the Russians brought 

who indeed represented himself as an NGO when he registered, but then represented 

himself as being ambiguously… and also holds another position within the illegal 

occupying authorities in Crimea. A point of order was called, and it appears that 

procedural rules were broken because this so-called authority representing the de 

facto Russian occupation authorities in Crimea attempted, under the guise of 

representing an NGO, to address HDIM [21]. Приклад складається з двох прямих 

асертивних МА, що реалізують тактики згадування в негативному світлі. 
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 The United States remains deeply concerned by the ongoing attacks by Russia-

backed separatists in eastern Ukraine, which have killed many hundreds and 

continue to wreak havoc on a population that seeks a united, secure, and prosperous 

future. While the government of Ukraine and the international community continue to 

seek a peaceful resolution to the conflict, Russia and the separatists continue to violate 

the September 5 Minsk Protocol. Separatists continue to attack Ukrainian security 

forces, and Russia has not removed its weapons from Ukrainian territory [22].   

Приклад складається з трьох МА. Перше висловлення є прямим асертивом, який 

реалізує тактику згадування в негативному світлі. Другий МА є прямим 

асертивом, який реалізує тактику протиставлення, адже дипломат 

протиставляє уряд України і міжнародну громадськість з РФ та сепаратистами 

на сході України. Третій МА є прямим асертивом, що реалізує тактику 

звинувачення. 

 As millions of Ukrainians cast their ballots to select their legislative 

representatives in Parliament through a legitimate democratic process on October 26, 

we were disturbed by reports that Russia-backed separatists were interfering in this 

process. Furthermore, we note that a number of reported Russian military personnel 

and intelligence agents were detained in Ukraine while attempting to undermine the 

elections. Despite resolute efforts by legitimate electoral authorities to organize 

elections throughout Ukraine, Russia-backed forces succeeded in effectively 

disenfranchising millions of voters in occupied Crimea and some regions of Luhansk 

and Donetsk, depriving them of their right to vote. This is deplorable and 

unacceptable [22]. Приклад складається з чотирьох прямих асертивних МА. 

Перше висловлення реалізує тактику згадування в негативному світлі, 

маркером підсилення якого є ввідна фраза:  «we were disturbed by». Друге 

висловлення реалізує тактику “згадування в негативному світліˮ, маркером 

якої є ввідна фраза: «we note that». Третє висловлення є прямим асертивом, який 

реалізує тактику протиставлення, маркером якої є despite.   Четвертий МА є 

прямим асертивом, що теж реалізує тактику осуду. 
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 We also condemn the ongoing harassment and intimidation of independent 

media outlets and journalists in Crimea and stress the importance of media freedom 

and journalists’ safety. We call on Russia to end its occupation of Crimea and support 

calls for the international monitoring of conditions in this region [22]. Приклад 

складається з двох МА Перший прямий асертив реалізує тактику осуду, 

маркером якої є фраза «we condemn», а другий прямий директив реалізує 

тактику наказу, маркером якої є конструкція «we call on X to». 

 Mr. Chair, as we have stated before, the fastest way to a sustainable peace in the 

region is for the separatists, and their Russian backers, to implement the Minsk 

Protocol and Memorandum immediately. This includes:  ending all attacks; 

removing all Russian fighters, weapons and equipment from Ukraine; returning the 

Ukrainian side of the international border to the Ukrainian government’s control; 

establishing a heavy weapons-free security buffer zone on both sides of the 

international border, to include meaningful OSCE monitoring and verification; and 

releasing all hostages − including Nadiya Savchencko and Oleg Sentsov [22]. 

Приклад складається з двох МА. Перший непрямий директив реалізує тактику 

наказу, адже дипломат закликає РФ та сепаратистів до «негайного виконання 

Мінського протоколу». Маркером тактики в цьому МА є прислівник immediately. 

Друге висловлення продовжує перше, є непрямим директивом, та реалізує також 

тактику наказу. Маркером тактики в цьому реченні слугує ввідна конструкція 

вказівки: this includes, адже далі дипломат продовжує перераховувати умови, які 

«РФ та сепаратисти повинні виконати негайно». 

 I think one of the reasons why it is encouraging that the government of Ukraine 

is pressing forward is that they are doing so even though the ceasefire has not held, 

even though they continue to lose soldiers every day, even though the peace that is the 

promise that they seek has not been delivered because of ongoing Russian aggression 

[23]. Приклад є прямим асертивом, який реалізує тактику звинувачення. 

And as we said in our statement today, we look to Russia and the separatists it 

backs to approach the political working group in a practical mind, to roll up their 

sleeves, and to talk practically about how free and fair elections, according to 
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international standards, and under Ukrainian law, with OSCE observation, can be held 

so that the people of those areas can have free and fairly elected, legitimate 

representatives [23]. Приклад є непрямим директивом, що реалізує тактику 

наказу, маркером якої є фраза: «we look to». 

If the Russian Federation really cares about the people of certain areas of 

Donetsk and Luhansk being able to have a political process with the central 

government, then they should be doing everything possible to make sure that those 

free and fair elections can happen [23]. Приклад є непрямим директивом, що 

реалізує тактику наказу, маркером якої є конструкція «X should». Цей непрямий 

МА містить приховану вказівку: «що РФ мала би зробити для того, щоб довести 

що вона насправді турбується про людей у Донецьку та Луганську». 

 «So, if the Russian Federation cares about resolving this, the Russian 

Federation should give instructions to its proxies who are participating in the 

Political Working Group to look at the existing Ukrainian law, to look at what practical 

provisions need to be made or prepared in order to have real elections, and work with 

Ukraine to make that possible» [24]. Приклад є непрямим директивом, що реалізує 

тактику наказу, маркером якої є конструкція «If…, then X should...». 

I think, given the decision that we took earlier today-- about the observer mission 

at the two checkpoints, and the comments that many of us made about the inadequacy 

of that – I think it’s important not to lose sight of the fact that the failure of the 

Russian Federation to fulfill its commitment – and it was a commitment in the Minsk 

Protocol to have international monitoring on both sides of the international border – 

creates the situation that impedes legitimate humanitarian access to separatist-

controlled territories [24]. Приклад є прямим асертивом, який реалізує тактику 

«всеохопної правди», маркером якої є ввідна фраза: «it’s important not to lose 

sight of the fact that». Дипломат називає інформацію про недотримання Росією 

Мінських домовленостей «фактом». 

But the absence of international monitoring on the international border makes it 

incredibly difficult to have proper control of all the garbage that has come across the 

international border from the Russian Federation: fighters, weapons, etc. [24]. 
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Приклад є прямим асертивом, який реалізує тактику образи, адже дипломат 

досить сміливо говорить про те, що надсилає РФ в Україну (техніку, бійців), 

називаючи це все garbage («сміттям»). 

I would remind everyone, including our distinguished Russian colleague, that the 

UN Charter and the Helsinki Final Act are also texts Russia’s violation of which is 

what got us into this mess [24]. Приклад є прямим асертивом, який реалізує 

тактику звинувачення. Дипломат говорить, що саме «втручання РФ і втягнуло 

усю міжнародну спільноту у цей безлад». Маркером підсилення є ввідна фраза: 

«I would remind, that…».  

Внесемо типи усіх поданих у прикладах МА до таблиці. Позначимо прямі 

МА літерою «П», а непрямі МА – «Н». Типи МА позначимо таким чином: 

асертив −А, директив – Д, експресив – Е, комісив – Км, квеситив – Кв (див.  

Табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Тактики і типи МА, які їх реалізують в промовах Д. Б. Байєра 
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1.April 16, 2015 4ПА − ПА, НД ПА − − 6ПД − 2ПА, НД − 

2. April 23, 2015 ПА − − − − −    НД 3ПА 6 ПА − 

3. January 29, 2015 ПА − 3ПА, НА − 2ПА,  НКв НД 3ПА − − 

4. March 5, 2015 3ПА − − − − − НД − ПА − 

5. May 27, 2015 − − − − − − 8ПД − − − 

6. June 12, 2014 ПА, 

ПКм 

НА − ПА 2ПА − 2ПД − 5ПА, ПКм − 

7.  April 7, 2014 3ПА − 2ПА,  
НА 

2ПА ПА − НД, 2ПД − 6ПА, ПД − 

8. August 19, 2015 2ПА ПА − − − − 2ПД − 3ПА − 

9. August 28, 2014 4ПА ПА 4ПА ПА 4ПА − 4ПД, 4НД − 4ПА ПА 

10. December 12, 2013 − − − − − − − − − − 

11. December 18, 2014 − − ПА 2ПА ПА − − − − − 

12. February 17, 2015 2 ПА ПА ПА,  4ПА ПА − 2ПД − 3ПА 3ПА 

13. January 22, 2015 ПА − 3ПА − − − 3ПД, 2НД − 3ПА − 

14. July 13, 2015 2ПА − − − − − ПА, ПД, 

2НД 

− 2ПА ПА 
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15. July 24, 2014 5ПА − ПА ПА − − НД, ПД − 9ПА − 

16. June 5, 2014 ПА − − − ПА ПА 2ПД, 4НД − 6ПА − 

17. March 7, 2014 − − − − − − ПД, НД − 2ПА − 

18. May 21, 2015 3ПА − − 2ПА − − 2НД − 3ПА − 

19. November 6, 2014 − − ПА − 2ПА − 7НД ПА ПА − 

20. November 20, 2014 5ПА − − − 3ПА ПА 4ПД, 3НД − 5ПА − 

21. October 29, 2015 − − − − − − ПД − 4ПА − 

22. October 30, 2014 3ПА − − ПА 3ПА − 3ПД, 2НД − 9ПА ПА 

23. September 3,  2015 − − − − − − 2НД − 2ПА − 

24. September 17, 2015 ПА  − − ПА − − НД ПА  ПА − 

 

Спираючись на дані таблиці 3.1 визначимо загальну кількість прямих і 

непрямих МА в усіх промовах у кожній досліджуваній тактиці окремо. Для цього 

побудуємо таку таблицю, де позначимо, як і в попередній, прямі МА літерою 

«П»,  непрямі МА – «Н», а типи МА: асертив − А, директив – Д, експресив – Е, 

комісив – Км, квеситив – Кв. 

Внесемо отримані результати до графіку частотності мовленнєвих тактик, 

які трапляються в промовах Д. Б. Байєра (див. Рис. 3.1). 

 

 

Рис. 3.1 Частотність мовленнєвих тактик, що реалізують стратегію 

дискредитації в промовах Д. Б. Байєра 
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Отже, проаналізовані в цьому дослідженні приклади показали, що серед 

усіх віднайдених тактик, які реалізують стратегію дискредитації 

найпоширенішою порівняно з іншими в дипломатичному мовленні Д. Б. Байєра 

є згадування в негативному світлі та наказу. Згідно з графіком частотності 

мовленнєвих тактик на риc. 3.1 Д. Б. Байєр вдається до використання тактики 

згадування в негативному світлі у 80 МА, а до тактики наказу у 78 МА. Отримані 

результати дозволяють зробити висновок, що дві згадані вище тактики є 

основними тактиками у мовленні Д. Б. Байєра за допомогою яких реалізується 

стратегія дискредитації. На другому місці за своєю частотністю є тактика 

звинувачення, яку зафіксовано майже у два рази рідше ніж тактики згадування в 

негативному світлі та наказу, а саме: у 44 МА. Тактики згадування в негативному 

світлі, наказу та звинувачення віднесемо до групи тактик з високою частотністю 

вживання. Тактики викриття (20 МА), осуду (20 МА) та «всеохопної правди» (16 

МА) трапляються рідше в мовленні дипломата, тому ми відносимо їх до тактик 

середньої частотності вживання. До групи тактик, що реалізують стратегію 

дискредитації з низькою частотністю вживання віднесемо усі інші тактики, а 

саме: образа (8 МА), протиставлення (6 МА), безособове звинувачення (4 МА), 

погроза (3 МА), адже випадки їх вживання досить поодинокі. Отже, у мовленні 

Д. Б. Байєра за критерієм частотності вживання виокремлюємо три групи тактик, 

що реалізують стратегію дискредитації (Рис. 3.2). 

Рис. 3.2 Групи тактик в промовах Д. Б. Байєра  

Група МТ 

Високочастотні   

(72.4 %)                              

1.Згадування в 
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(28,7 %)
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3.Звинувачення (15,7 %)

Середньочастотні 

(20 %)

1. Викриття (7,1 %)

2. Осуд (7,1 %)

3. «Всеохопна 

правда» (5,8 %)

Низькочастотні 
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Діаграма на рис. 3.2 містить три групи тактик, які ми розділили за 

критерієм частотності вживання. Отримані результати дозволили вважати 

високочастотними тактики, які зустрічаються у 15 % і більше, 

середньочастотними: у 5 %  ̶ 15 %, низькочастотними: менше 5 %. Загальна 

кількість тактик, які реалізують стратегію дискредитації в мовленні Д. Б. Байєра 

склала 279. Отже, 279 = 100%. Далі ми порахували частотність вживання кожної 

тактики у відсотках.  

Отже, результати були такими: частотність вживання тактики згадування 

в негативному світлі становить 83 МА, а отже 28,7 %; наказу: 78 МА (27,9 %); та 

звинувачення: 44 МА (15,7 %). Згадані вище три тактики ми віднесли до тактик 

з високою частотністю вживання, адже їх сумарний відсоток становить 72,4 %. 

Частотність вживання тактик групи з середньою частотністю вживання, до якої 

ми віднесли тактики викриття, осуду та «всеохопної правди» становить 

відповідно 7,1 %, 7,1 % та 5,8 %, що разом у сумі становить 20%. Група тактик з 

низьокою частотністю вживання містить такі тактики, як образа (8 МА = 2,9 %), 

протиставлення (6 МА = 2,2 %), безособове звинувачення (4 МА = 1,4 %), погроза 

(3 МА = 1,1 %), що у сумі становить 7,6 % від 100%.  

Таблиця 3.4 

Реалізація тактик через прямі та непрямі МА різних типів 

 у текстах промов Д. Байєра 
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А П 43 3 17 16 20 2 1 8 77 6 193 

Н − 1 2 − − − − − − − 3 

Д П − − − − − − 42 − 1 − 43 

Н − − 1 − − − 35 − 1 − 37 

Е П − − − − − − − − − − 0 

Н − − − − − − − − − − 0 

Км П 1 − − − − − − − 1 − 2 

Н − − − − − − − − − − 0 
Кв П − − − − − 1 − − − − 1 

Н − − − − − − − − − − 0 
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На основі отриманих результатів ми створили порівняльну таблицю з 

метою визначення найчастіше використовуваних МА в промовах Д. Байєра для 

реалізації досліджуваних мовленнєвих тактик (див. Табл. 3.4).  

  Як показано на таблиці вище, усі тактики реалізуються на 70 % прямими 

асертивними МА (193 МА). Друге місце займають директивні МА (29 %), з яких 

43 МА є прямими, а 37 непрямими. Отже, висловлення дипломата Д. Байєра 

мають безумовно асертивний, тобто стверджувальний характер. 

 

3.3. Мовленнєвоактовий і тактичний потенціал стратегії 

дискредитації в промовах американського дипломата Дж. Пайєтта 

Ми проаналізували 23 промови та інтерв’ю за 2013  ̶  2015 рр., що належать 

карʼєрному дипломату США, 8-му Надзвичайному і повноважному послу США 

в Україні з 30 липня 2013 по 18 серпня 2016 Джеффрі Пайєтту. Проілюструємо 

результати нашого аналізу прикладами, взятими з досліджених промов та 

інтерв’ю. Деякі висловлення в точності повторюються у промовах, тому їх аналіз 

ми не будемо подавати нижче, але частотність тих чи тих тактик, які вони 

реалізують обов’язково внесемо до загального графіку частотності. 

Проведемо аналіз зв’язку тактик з типами мовленнєвих актів та опишемо 

яким чином вони реалізують стратегію дискредитації в промовах дипломата    

Дж. Пайєтта. Наведемо приклади:   

The first battle is a military one against Russian-led and Russian-supplied forces 

in the East. It is being fought with tanks, artillery and rocket launchers sent from 

Russia.  As a result of this Russian-manufactured war, more than six thousand people 

are dead [75].  

Приклад складається з трьох прямих асертивних МА. В першому МА Дж. 

Пайєтт згадує РФ у негативному світлі: Russian-led and Russian-supplied forces in 

the East, а отже реалізує тактику згадування в негативному світлі. Другий та 

третій МА реалізують тактику звинувачення: tanks, artillery and rocket 

launchers sent from Russia, this Russian-manufactured war. Вказуючи цифру 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/2013
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смертей в останньому асертивному МА: more than six thousand people are dead, 

дипломат остаточно переконує реципієнта у достовірності його звинувачень.  

The second is a war for the truth, a fight against the lies and misrepresentations 

coming from the Kremlin.  Moscow’s propaganda machine drowns the truth with 

made-up tales of death, torture and fascism. Russia’s goal is to confuse, demoralize, 

and distract not only Ukraine, but Europe and the United States as well. By doing so, 

the Kremlin hopes to prevent the people of Ukraine from living the life they choose, 

with a government they choose, to build the European state they want [75].  Наведений 

приклад складається з чотирьох прямих асертивних МА, що виражають тактики 

протиставлення, звинувачення та викриття. В першому МА протиставляється 

концепт боротьби за правду: a war for the truth брехні, що походить з Кремля: the 

lies and misrepresentations coming from the Kremlin. Наступні три МА викривають 

РФ у її ворожих цілях: Russia’s goal is to confuse, demoralize, and distract, by doing 

so, the Kremlin hopes to prevent the people of Ukraine from living the life they choose, 

звинувачують у пропаганді: Moscow’s propaganda machine drowns the truth with 

made-up tales of death. Маркерами дискредитації є не тільки тактики, що її 

втілюють в цьому висловленні Дж. Пайєтта, а й у нагромадженні та перечисленні 

таких негативних концептів як misrepresentations, death, torture, fascism; дієслів 

з негативним значенням: confuse, demoralize, distract. Усі перечислені засоби 

забезпечують негативний образ РФ і, таким чином, дискредитують її. 

As I have said many times, corruption and business as usual are as much a threat 

to Ukraine today as Russian tanks [75]. Це висловлення є асертивним прямим МА. 

Дипломат стверджує, що корупція і бізнес є такою ж загрозою для України як і 

російські танки, трактуючи Росію як ворога, про якого вже всі знають, а отже, 

вдається до тактики згадування в негативному світлі. 

By incorporating the views of more people into local decision-making around the 

country, decentralization can be a powerful tool for countering Russian generated 

separatist movements in the East [75].  Цей приклад є непрямим директивом, яким 

дипломат підтримує та радить Україні децентралізацію, що допоможе країні 

вирішити конфлікт, сформований РФ на Сході. Директив є тактикою 
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згадування в негативному світлі, що містить фразу: Russian generated separatist 

movements. 

Facing the simultaneous challenges of a Russian invasion, an economic crisis 

inherited from the Yanukovych regime, and a humanitarian crisis of millions of 

internally displaced, Ukraine’s population is willing to support their leaders [75].  Це 

висловлення є прямим асертивом, що містить тактику згадування в 

негативному світлі, адже дипломат перечислює випробування, через які 

довелось пройти українському народу, а серед них є і simultaneous challenges of 

a Russian invasion. 

Only Ukrainians can decide what the future of sovereign, democratic, independent 

Ukraine will be, and it is explicitly not for Russia to dictate how Ukrainians should 

govern themselves − or where your strategic future should lie [75]. Перед нами два 

МА, один з яких прямий асертив, а інший непрямий директив. Присутня тактика 

наказу, адже непрямим директивом дипломат дискредитує РФ, звертаючись 

непрямим МА до Росії: it is explicitly not for Russia to dictate how Ukrainians should 

govern themselves, який можна перефразувати: Russia, do not dictate Ukrainians 

how to govern themselves. 

I have said often in Kyiv that Ukraine today is fighting two wars. One is the war 

with Russia, where the front line is Marinka, and Mariupol, and Shchastya [77]. 

Приклад складається з двох прямих асертивних МА. В другому МА присутня 

тактика згадування в негативному світлі, що підтверджує фраза: the war with 

Russia. 

The United States will continue to press tirelessly for Nadiya’s release, as well as 

the release of all Ukrainians who are being held illegally by Russia and its proxies in 

eastern Ukraine [78]. Цей приклад є непрямим комісивним МА, що як і 

попередній містить тактику протиставлення, адже дипломат говорить, що 

США продовжуватиме боротись за звільнення Савченко, яку незаконно 

ув’язнила РФ: held illegally by Russia and its proxies. Таким чином, дипломат 

автоматично нав’язує думку адресантові, що РФ ворог, а США – друг України. 
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We again call on Russia to immediately and unconditionally release Ms. 

Savchenko to allow her to return home safely to her family, in conformance with the 

commitments Russia signed onto under the Minsk Agreement [78]. Наведений 

приклад є прямим директивом, про що свідчить дієслово to call on, який реалізує 

тактику наказу. Маркером тактики є дієслово to call on (закликати). США також 

позиціонує себе через мовця в позитивному образі, адже інклюзивний займенник 

we та маркер підсилення again нагадують реципієнту, що США на боці України, 

і вже неодноразово турбується про долю Н. Савченко. 

And we’ve worked closely with our European partners to ensure that the voice of 

the Ukrainian people is heard, and that Ukraine is not left alone as they face this 

Russian aggression. But as I’ve said on many occasions, Ukraine has got two separate 

wars that it is fighting today − one is the conventional war in Donbas, the war of 

aggression that was started by Russia [79]. Наведений приклад складається з двох 

прямих асертивних МА, що виражають тактику протиставлення та 

звинувачення. У першому реченні мовець протиставляє плідну співпрацю США 

і Європи з метою допомогти Україні і агресію з боку РФ. Другий МА служить 

підсиленням ефекту третього, адже Дж. Пайєтт наголошує на неодноразовості 

висування ним конкретної теми: as I’ve said on many occasions, а третій МА 

звинувачує РФ у війні на Донбасі: the war of aggression that was started by Russia. 

President Obama has made clear that the sanctions which were imposed against 

Russia in response to the illegal annexation of Crimea are going to remain in place 

[79]. Прямий асертив в цьому прикладі виражає тактику згадування в 

негативному світлі: sanctions which were imposed against Russia in response to the 

illegal annexation of Crimea. 

It was a bogus election, held at the point of a gun. It was clearly inconsistent 

with all of the polling data – even the polling data that Russian groups themselves 

have acknowledged [79].  Приклад складається з двох прямих асертивних МА, які 

реалізують тактики осуду та звинувачення, що підтверджують фрази: a bogus 

election, held at the point of a gun, clearly inconsistent with.  
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Because that is going to be the vehicle to normalize the situation and end this 

terrible violence that Russia has inflicted on the people of eastern Ukraine [79].  

Тактика згадування в негативному світлі реалізується через прямий асертив 

та фразу: terrible violence that Russia has inflicted. 

First, we all need to do everything we can to make sure that the Minsk Agreement 

sticks. Russia is not doing that at this point. We continue to see Russian heavy 

equipment moving across the border – tanks, rockets, and other armor. Russian 

military and Russian officers remain on the ground in Donbas, providing tactical 

command and control. Russia continues to provide intelligence support and drone 

operations over Donbas almost every day. So Russia is not complying with what it 

promised in the Minsk Agreements [79].  Цей приклад складається з шести МА та 

містить тактику звинувачення, яку реалізують другий, п’ятий та шостий МА. 

Перше речення є ввідним непрямим директивним МА (we all need to), друге – 

прямим асертивом у якому дипломат звинувачує РФ у невиконанні Мінських 

домовленостей. Далі, третім, четвертим і п’ятим прямими асертивними МА     

Дж. Пайєтт наводить факти, що підтверджують сказане: Russian heavy equipment 

moving…, Russian military and Russian officers remain…, Russia continues to provide 

intelligence support and drone operations, що реалізують тактику згадування в 

негативному світлі. Останній прямий асертив є підсумком, в якому дипломат 

звинувачує РФ у недотриманні свої обіцянок, які були дані в Мінську, отже знову 

присутня тактика звинувачення. 

It is very clear that Russia continues to engage in supply operations. It’s very 

interesting. The most recent SMM report talks about T-72 tanks being sighted in 

separatist areas. This is a tank that Ukraine does not operate in the ATO areas and it 

only could have come from Russia.  The weekly OSCE report from the border also 

talks about ambulances being loaded and taking things back into Russia, and it talks 

about heavily loaded trains moving through the night that nobody can inspect. The 

border is wide open, and Russia is taking advantage of that open border to pour fuel 

on the fire [79]. Приклад складається з шести МА та містить тактики 

«всеохопної правди», згадування в негативному світлі та викриття. Перше 



137 
 

речення є прямим асертивом, що починається з ввідної узагальнюючої фрази «it 

is very clear that», яка є маркером тактики «всеохопної правди», що підсилює 

ефект звинувачення, що слідує за нею: Russia continues to engage in supply 

operations. В наступних трьох асертивних МА дипломат говорить про танк, який 

може належати лише РФ: it only could have come from Russia, карети швидкої 

допомоги: ambulances being loaded and taking things back into Russia, та поїзди: 

trains moving through the night. П’ятий МА реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Останнім прямим асертивом дипломат з РФ у отриманні 

вигоди з відкритого корону з Україною: Russia is taking advantage of that open 

border, адже його вона використовує з метою: to pour fuel on the fire. 

For diplomats, it is very dangerous to get into the business of drawing red lines 

in one place or another, because then the aggressor just takes another chunk of the 

map… But that is not consistent with the agreement that they’ve signed, and it is 

certainly something that will entail further costs for Russia to the extent that Russia 

is giving the marching orders [79].  Перше речення є прямим асертивом, містить 

тактику безособового звинувачення: aggressor just takes another chunk of the 

map, оскільки дипломат говорить про конфлікт України з Росією, то агресором 

він називає РФ. Друге речення є теж прямим асертивом, який містить тактики 

погрози: it is certainly something that will entail further costs for Russia та 

звинувачення: Russia is giving the marching orders. 

It  is certainly unacceptable to my government and I suspect it is also 

unacceptable to the governments of the European Union [79].  Висловлення 

складається з двох прямих асертивних МА, що містять тактику осуду.                 

Дж. Пайєтт засуджує дії Росії (попередньо йдеться про РФ) фразою what is 

happening today is unacceptable. Дипломат використовує повторення слова 

unacceptable як додатковий мовний прийом, що підсилює тактику осуду: 

certainly unacceptable, is also unacceptable. Мовець вживає слова certainly, also, 

які є в наведеному прикладі маркерами інтенсифікації тактики осуду.  

But I will tell you right now, speaking for the U.S. Government, going off of our 

own sources of information, as of today, Russia has made zero progress in terms of 
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the upholding of that provision of Minsk, so they have a lot of work to do [79]. 

Висловлення складається з двох асертивних МА та містить тактику 

звинувачення, що безпосередньо втілюється фразою у другому МА: Russia has 

made zero progress, яку продовжує підсумкове твердження: so they have a lot of 

work to do. 

There’s a lot of mystery surrounding the deal with Russia and what it will mean 

for Ukraine’s economy and security [80].  Поданий приклад є непрямим асертивним 

МА, у якому дипломат говорить про те, що договір України з РФ є не зовсім 

прозорим та зрозумілим, і може означати порушення економіки і безпеки для 

України. Присутня тактика згадування в негативному світлі. 

Well, Chris, there's no doubt in our mind that Russia  ̶  Russian forces continue 

to train and equip and to fight with the Ukrainian separatists. There continues to be 

a large flow of Russian heavy equipment, missiles, tanks, other military gear, flowing 

into Ukrainian territory. There are active combat operations under way today, 

including around Donetsk City, but also north of Luhansk City, closer to the Russian 

border and around the Debatlseve, a strategic rail junction [81]. Поданий приклад 

складається з трьох прямих асертивних МА. Перше речення втілює тактику 

звинувачення, яку підсилюють два наступні МА, що реалізують тактики 

згадування в негативному світлі та «всеохопної правди». Дж. Пайєтт 

використовує абстрактний займенник our, маркер прихованої інструкції  «thereʼs 

no doubt in». Мовець наводить факти як підтвердження першого асертиву у 

другому і третьому реченнях. 

Well, the first thing that needs to happen, Chris, is that Russia needs to come 

into compliance with the Minsk framework, the Minsk agreement, which Russia itself 

signed onto at the beginning of September [83]. Приклад складається з непрямого 

директивного МА. Дипломат використовує модальні оператори needs to, need to 

для підсилення тактики наказу.  

We also, of course, want to see the removal of all  ̶  I repeat all  ̶  Russian military 

equipment and fighters and of course, the imposition of a verified cease-fire. The key 

to the solution to this terrible, terrible crisis lies in the implementation of the Minsk 
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agreement, and that's going to take a change in tack by the Russian government [83]. 

Приклад складається з непрямого директивного МА та прямого асертиву. 

Тактику наказу підсилюють повторення removal of all  ̶  I repeat all,  terrible, 

terrible crisis, of course, of course. Дж. Пайєтт використовує абстрактний 

займенник we; маркер прихованої інструкції  the key to the solution lies in; 

прислівники also, of course, що виступають інтенсифікаторами тактики наказу. 

But at this stage, it is Russia which is fueling the fire, fueling the flames [83]. 

Приклад складається з двох прямих асертивних МА, що втілюють тактику 

звинувачення.  

The entire international community has expressed concern about what can only 

be viewed as a military invasion and now, with the seizure of television stations, with 

the imposition of this illegal referendum, with additional steps to crack down on 

international presence, it certainly looks like Russia is isolating itself through these 

actions [89]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ в негативному 

контексті. 

At this point a lot of the actions that have been taken – the actions that are coming 

from Moscow – have united Ukrainians and have alienated Ukrainians from Russia 

[89]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує тактику звинувачення. 

Дипломат говорить про РФ в негативному контексті. 

My concern as I watch the press in Moscow is that political debate around 

Ukraine in Russia today is being informed by fairy tales, or nightmares,  but not by 

the realities [90]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує тактику осуду, 

адже Дж. Пайєтт наголошує на неправдивості російських ЗМІ. 

In many ways, the aggression that Russia has demonstrated has brought 

Ukrainian people together [91]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує 

тактику згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ в 

негативному контексті. 
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The administration has been clear that Russia’s occupation of Crimea is illegal 

[92]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує тактику звинувачення. 

Дипломат говорить про РФ в негативному контексті. 

The Russian government’s illegal “annexation” of Crimea caused this crisis 

[92]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує тактику звинувачення, 

адже дипломат заявляє, що «кризу спричинила незаконна анексія Криму 

Росією». 

We have said from the very first days of this crisis, from the first days of the 

Russian invasion, that we do not believe there is a military solution to the crisis that 

it has to be solved through diplomacy [93]. Приклад є прямим асертивним МА, що 

реалізує тактику згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ 

в негативному контексті. 

Russia created this crisis through its invasion of Crimea, and now through the 

escalation of tensions in eastern Ukraine [93]. Приклад є прямим асертивним МА, 

що реалізує тактику викриття, адже мовець публічно викриває РФ у її вчинках. 

Well, first of all, I think a lot of what's been in the Russian media is a complete 

caricature, a cartoon, in terms of describing who is part of this government [93]. 

Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує тактику образи, адже Дж. 

Пайєтт наголошує на повній недоречності російських ЗМІ: complete caricature, a 

cartoon. 

Well, we certainly believe that Russia is exercising influence across Eastern 

Ukraine [94]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує тактику 

«всеохопної правди», маркером якої є «we certainly believe that X». Дипломат 

подає інформацію про негативні дії РФ як загальновідому та беззаперечну. 

 This violence in Donetsk over the past 24 hours, terrible violence, seems to be 

fueled, at least in part, by people coming across the Russian border [95]. Приклад є 

прямим асертивним МА, що реалізує тактику звинувачення. 

This latest violence began when you had these armed separatists, heavily armed 

separatists, some of whom appear to have come from across the border in Russia, 

who tried to take control of the airport − a hugely symbolic play, no doubt [95]. 
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Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Дипломат говорить про РФ в негативному контексті. 

A country at war, a country facing a relentless campaign of hostility from its 

largest neighbor… [97]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує тактику 

безособового звинувачення, адже найбільшим сусідом України є РФ і дипломат 

звинувачує саме Росію. 

…Russia’s hostility and failure to comply with the promises it has made to end 

the violence in the east [97]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує 

тактику згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ в 

негативному контексті. 

 Russia’s aggression, Russia’s invasion of Crimea, its relentless military and 

intelligence campaign has changed the macroeconomic environment [97]. Приклад є 

прямим асертивним МА, що реалізує тактику звинувачення. 

Внесемо типи усіх поданих у прикладах МА до таблиці. Позначимо прямі 

МА літерою «П», а непрямі МА – «Н». Відповідно, типи МА позначимо таким 

чином: асертив − А, директив – Д, експресив – Е, комісив – Км, квеситив – Кв 

(див. Табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Тактики і типи МА, які їх реалізують в промовах Дж. Пайєтта 
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1. April 24, 2015 3ПА − 2ПА − − − НД − 4ПА − 

2. April 27, 2015 − − − − − − − − − − 

3. July 6, 2015 − − − − − − − − ПА − 

4. June 17, 2015 − − − − − − ПД − − НКв 

5. March 22, 2015 5ПА ПА 2ПА ПА 3ПА ПА − − 6ПА ПА 

6. December 20, 2013 − − − − − − − − НА − 

7. January 31, 2014 − − − − − − − − − − 

8. February 25, 2015 − − − − − − − − − − 

9. January 22, 2015 2ПА − − − − − НД − 2ПА − 

10. October 29, 2013 − − − − − − − − − − 
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11. February 20, 2014 − − − − − − − − − − 

12. February 21, 2014 − − − − − − − − − − 

13. February 23, 2014 − − − − − − − − − − 

14. February 24, 2014 − − − − − − − − − − 

15. March 6, 2014 ПА − − − − − − − ПА − 

16. March 10, 2014 − − − − ПА − − − − − 

17. March 17, 2014 − − − − − − − − ПА − 

18. April 4, 2014 2ПА − − − − − − − − − 

19. April 14, 2014 − − ПА − − − − ПА ПА − 

20. May 4, 2014 − − − − − − − − ПА − 

21. May 27, 2014 − − − − − − − − ПА − 

22. June 24, 2014 − − − − − − − − − − 

23. October 28, 2014 − ПА − − − − − − − − 

 

Отримані результати внесені нами до графіку частотності мовленнєвих 

тактик, які зустрічаються в промовах Дж. Пайєтта (див. Рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3 Частотність мовленнєвих тактик, що реалізують стратегію 

дискредитації в промовах Дж. Пайєтта 

Отже, проаналізовані в цьому дослідженні приклади показали, що серед 

усіх віднайдених тактик, які реалізують стратегію дискредитації 

найпоширенішими порівняно з іншими в дипломатичному мовленні Дж. Пайєта 

є: згадування в негативному світлі та звинувачення. Згідно з графіком 

частотності мовленнєвих тактик на рис. 3.3 Дж. Пайєтт вдається до використання 

тактики згадування в негативному світлі у 19 МА, а до тактики звинувачення у 

13 МА. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що дві згадані вище 

тактики є основними тактиками у мовленні Дж. Пайєтта за допомогою яких 
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реалізується стратегія дискредитації. На другому місці за своєю частотністю є 

тактики викриття, осуду та наказу, які зтрапляються набагато рідше ніж тактики 

згадування в негативному світлі та звинувачення, а саме: у 5 МА, 4 МА та 3 МА. 

Тактики згадування в негативному світлі та звинувачення віднесемо до групи 

тактик з високою частотністю вживання. Тактики викриття (5 МА), осуду (4 МА) 

та наказу (3 МА) трапляються рідше в мовленні дипломата, тому ми відносимо 

їх до тактик середньої частотності вживання. До групи тактик, що реалізують 

стратегію дискредитації з низькою частотністю вживання віднесемо усі інші 

тактики, а саме: протиставлення (2 МА), безособове звинувачення (2 МА), образа 

(1 МА), «всеохопна правда» (1 МА), погроза (1 МА), адже випадки їх вживання 

є досить поодинокими. Отже, у мовленні Дж. Пайєтта за критерієм частотності 

вживання ми виокремлюємо три групи тактик, що реалізують стратегію 

дискредитації (див. Рис. 3.4). 

 

Рис. 3.4 Групи мовленнєвих тактик в промовах Дж. Пайєтта  

Діаграма на рисунку вище містить три групи тактик, які ми розділили за 

критерієм частотності вживання. Отримані результати дозволили вважати 

високочастотними тактики, які зустрічаються у 15 % і більше, 

середньочастотними: у 5 %  ̶ 15 %, низькочастотними: менше 5 %. Загальна 

кількість тактик, які реалізують стратегію дискредитації в мовленні Дж. Пайєтта 

склала 51. Отже, 51 = 100%. Далі ми виокремили частотність вживання кожної у 

відсотках.  

Група МТ (100 %) 

Високочастотні   

(62,7 %)                              

1.Згадування в 

негативному світлі

(37,2 %)

2. Звинувачення (25,5 %)

Середньочастотні 

(23,5 %)

1. Викриття (9,8 %)

2. Осуд (7,8 %)

3. Наказу (5,9 %)

Низькочастотні 

(13,8 %)

1. Протиставлення (3,9 %)
2. Безособове звинувачення 
(3,9 %)
3. Образа (2 %)
4. «Всеохопна правда» (2 %)
5. Погроза (2 %)
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Отже, результати були такими: частотність вживання тактики згадування 

в негативному світлі становить 19 МА, а отже 37,2 %; звинувачення: 13 МА    

(25,5 %).  Згадані вище дві тактики ми віднесли до тактик з високою частотністю 

вживання, адже їх сумарний відсоток становить 62,7 %. Частотність вживання 

тактик групи з середньою частотністю вживання, до якої ми віднесли тактики 

викриття, осуду та наказу становить відповідно 9,8 %, 7,8 % та 5,9 %, що разом 

у сумі становить 23,5 %. Група тактик з низькою частотністю вживання містить 

такі тактики, як протиставлення (2 МА = 3,9 %), безособове звинувачення (2 МА 

= 3,9 %), образа (1 МА = 2 %), «всеохопна правда» (1 МА = 2 %), погроза (1 МА 

= 2 %), що у сумі становить 13,8 % від 100%.  

На основі отриманих результатів створимо порівняльну таблицю з метою 

визначення найчастіше використовуваних МА в промовах Дж. Пайєтта для 

реалізації досліджуваних МТ (див. Табл. 3.6). 

Таблиця 3.6 

Реалізація МТ через прямі та непрямі МА різних типів 

 у текстах промов Дж. Пайєтта 
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А П 13 2 5 1 4 1 − 1 19 1 47 

Н − − − − − − − − − − 0 

Д П − − − − − − 1 − − − 1 

Н − − − − − − 2 − − − 2 

Е П − − − − − − − − − − 0 

Н − − − − − − − − − − 0 

Км П − − − − − − − − − − 0 

Н − − − − − − − − − − 0 
Кв П − − − − − − − − − − 0 

Н − − − − − − − − − 1 1 

 

Як показано на таблиці вище, усі тактики реалізуються на 92 % прямими 

асертивними МА (47 МА). Трапляються також директивні МА (з яких 1 МА є 

прямим, а 2 МА непрямими) та квеситивні (1 МА). Отже, висловлення дипломата 

Дж. Пайєтта мають безумовно асертивний, тобто стверджувальний характер. 
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3.4. Мовленнєвоактовий і тактичний потенціал стратегії 

дискредитації в промовах американського дипломата С. Пауер 

Ми проаналізували 24 промови та інтерв’ю за 2013 ̶ 2015 рр., що належать 

американському дипломату, 28-му Послу США при ООН Саманті Пауер. 

Проілюструємо результати нашого аналізу прикладами, взятими з досліджених 

промов та інтерв’ю. Деякі висловлення в точності повторюються у промовах, 

тому їх аналіз ми не будемо подавати нижче, але частотність тих чи тих тактик, 

які вони реалізують обов’язково внесемо до загального графіку частотності. 

The lives of innocent civilians are at risk, yet we are being bombarded by Russian 

disinformation and propaganda while the Ukrainians are being confronted by 

incitement and violence. Russian media and government spokespersons are 

spreading fiction [51].  

Цей приклад складається з двох прямих асертивів. Перше висловлення 

реалізує тактику згадування в негативному світлі, адже дипломат згадує РФ, 

говорячи про дезінформацію, пропаганду, підбурювання та насильство (Russian 

disinformation and propaganda; incitement and violence). Другий МА реалізує 

тактику звинувачення, адже дипломат висуває звинувачення російському 

уряду, щодо розповсюдження вигадок “spreading fiction). 

You have heard these last weeks Russia disclaim any intention of occupying or 

invading. Unfortunately, the fact is that the armed seizure of buildings in six eastern 

Ukrainian towns yesterday and several more today mirrors the tactics Russian forces 

used in the early stages of the Crimea invasion [51]. Приклад складається з двох 

прямих асертивів. Перший МА є ввідним, а другий МА реалізує тактику 

викриття. Дипломат говорить про те, що події, які сталися  в шести містах 

східної України є віддзеркаленням тактики, яку використали сили РФ на ранніх 

етапах захоплення Криму, а отже С. Пауер викриває дії РФ. 

Then, too, officials from the Russian federation spoke early on in the crisis and 

disclaimed any intention of occupying or invading. In the earlier Crimean case, highly 

organized, well-equipped, and professional forces wearing Russian military uniforms 

and military gear without identifying insignia moved in first to take control of 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B2_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
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Crimean government and security facilities before being later replaced by regular 

Russian military forces. Then, too, Russia said it was acting to protect minorities’ 

rights. But the whole world now knows that they weren’t [51]. Приклад складається 

з чотирьох прямих асертивів. Перший МА є ввідним, а другий МА реалізує 

тактику згадування в негативному світлі, адже дипломат згадує окупацію в 

Криму і причетність до неї РФ. Третій МА є теж ввідним, а четвертий реалізує 

тактику «всеохопної правди», маркером якої є фраза: the whole world now knows 

that…. С. Пауер, не надаючи конкретних фактів, заперечує слова РФ у третьому 

висловлення та стверджує, що про це знає весь світ.  

Mr. President, representatives on this Council, this is our 24th session to try to 

rein in Russia’s aggressive acts in Ukraine… Russia, stop this conflict. Russia is not 

listening [52]. Приклад складається з трьох МА. Перше висловлення є прямим 

асертивом, що реалізує тактику згадування в негативному світлі, адже 

дипломат згадує агресивні дії РФ на Україні. Друге висловлення є прямим 

директивом, що реалізує тактику наказу. Маркером цієї тактики є дієслова stop 

в наказовому способі. Третє висловлення є прямим асертивом, що реалізує 

тактику звинувачення. 

We said it when Russia flagrantly violated international law in occupying 

Crimea. And we say it today, as Russia’s soldiers, tanks, air defense, and artillery 

support and fight alongside separatists as they open a new front in a crisis 

manufactured in and fueled by Russia. But Russia is not listening [52]. Приклад 

складається з трьох прямих асертивних МА. Перше висловлення реалізує 

тактику згадування в негативному світлі, адже дипломат згадує про РФ 

говорячи про порушення нею міжнародного права. Друге та третє висловлення 

реалізує тактики звинувачення, адже першим МА С. Пауер звинувачує РФ у 

спричиненні кризи на Україні, а другим МА в тому, що РФ не прислухається до 

прохань та наказів. 

Russia has come before this Council to say everything except the truth. It has 

manipulated. It has obfuscated. It has outright lied. So we have learned to measure 

Russia by its actions and not by its words [52].  
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Приклад складається з п’яти прямих асертивних МА. Перших чотири 

висловлення реалізують тактики звинувачення, адже С. Пауер звинувачує РФ 

в брехні, маніпуляції та спантеличенні. Четвертий МА реалізує тактику осуду, 

адже дипломат говорить про те, що РФ слід судити по її вчинках, а не по словах, 

що з ними не співпадають.  

On August 26 – just this Tuesday – after meeting with Ukrainian President 

Poroshenko in Minsk, Belarus, President Putin spoke of the need to quote «end 

bloodshed as soon as possible». Yet the same day, satellite imagery show(s) Russian 

combat units – combat units – southeast of Donetsk, in eastern Ukraine. That same 

day in Luhansk, Ukraine detained regular Russian Army personnel from the 9th 

brigade [52]. Приклад складається з трьох прямих асертивних МА. Перше 

висловлення є ввідним. Друге та третє реалізуть тактики викриття, адже  

С. Пауер надає факт перебування російськиих сил на території України, а отже 

викриває РФ у тому, що її слова розходяться з її вчинками. 

In response, Russia claimed the soldiers had wandered into Ukrainian territory 

“by mistake. The day after those talks, Russia fired Grad rockets from inside Russia 

at Ukrainian positions in Novoazovsk, and then attacked with two columns of 

Russian armored vehicles and tanks. Russian armored vehicles and Uragan multiple 

rocket launchers are positioned on the outskirts of that town as we speak. Russia’s 

force along the border is the largest it has been since it began redeploying forces 

there in late May, and includes significant numbers of combat aircraft and 

helicopters. Russian unmanned aircraft routinely cross into Ukrainian airspace [52]. 

Приклад складається з чотирьох прямих асертивів. Перший МА є ввідним, в 

якому йдеться про те, що РФ сверджує, що її військові зайшли помилково на 

територію України, а другим МА дипломат викриває, що це не так, наводячи 

факти, тому цей МА реалізує тактику викриття, як і наступні три МА, якими 

дипломат намагається переконати адресата у невипадковості дій РФ на території 

України, напротивагу тому, що РФ заперечує це. 

Meanwhile, in Russia, family members of Russian soldiers are holding funerals 

for their loved ones who have been killed in the fighting in Ukraine. They’re demanding 



148 
 

answers for how they were killed. Journalists who try to cover these funerals are 

harassed and threatened by armed men. Yet, still, according to the Russian 

government, the soldiers were never there. They were never in Crimea either, until 

Russia announced that those soldiers who were never there had annexed Crimea 

[52]. Приклад складається з двох прямих асертивних МА. Перші два МА є 

ввідними. Третій МА реалізує тактику безособового звинувачення, адже С. 

Пауер висуває твердження, що РФ залякує журналістів. Четвертий та п’ятий МА 

реалізують тактику згадування в негативному світлі.  

Yet notwithstanding the foundational obligations of Member States to respect 

sovereignty and territorial integrity, Russia today is training, arming, supporting, and 

fighting alongside separatists who have brutally seized Ukrainian territory – a blatant 

violation of the UN Charter and an assault on its neighbor’s sovereignty, 

independence, and territorial integrity, one that has already cost some 5,700 lives and 

forced the displacement of more than 1.7 million Ukrainians [53]. Приклад є прямим 

асертивним МА, що реалізує тактику звинувачення, адже дипломат заявляє, 

що «Росія сьогодні тренує, озброює, підтримує і воює пліч-о-пліч із 

сепаратистами» . 

It is dangerous because Russia continues to break commitments it has made to 

de-escalate… Yet time and again, Russia’s words promise peace while Russia’s 

actions make war. Time and again, President Putin has extended an olive branch in 

one hand while passing out Grad missiles and tanks with the other [54]. Приклад 

складається з трьох прямих асертивних МА. Перше висловлення реалізує 

тактику звинувачення. Друге та третє висловлення реалізують тактику осуду, 

маркерами якої є: yet time and again, time and again. С. Пауер засуджує те, що дії 

РФ не співпадають з її обіцянками вже не вперше.  

We need to implement the peace plans we already have, peace plans Russia has 

signed and broken. If Russia is serious about peace, it should follow through on 

Minsk, which it agreed to more than four months ago. If Russia wants to end this 

conflict, the steps they must take are the same as they were on September 5, 2014: 

remove all military equipment and personnel from Ukraine; stop backing the 
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separatists; allow unimpeded OSCE monitoring and return control of Ukraine’s 

international border to the Ukrainian government; and release all hostages, 

including those being held in Russia, such as Ukrainian pilot Nadiya Savchenko  

[54].  

Приклад складається з шести МА. Перший МА є непрямим директивом, що 

реалізує тактику згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ 

в негативному контексті. Друге висловлення є непрямим директивом, що 

реалізує тактику наказу, маркером якої є модальне дієслово should.  Усі інші 

МА є прямими директивами, що реалізують тактики наказу, маркерами якої є 

модальне дієслово must та дієслова вжиті в наказовому способі (stop, allow, 

return, release). 

 In contrast to Russia, Ukraine has consistently taken steps to de-escalate the 

crisis, demonstrating measurable progress on several key commitments at Minsk and 

passing key reforms to reduce corruption and grant greater authority to its regions  

[54]. Приклад є прямим асертивом, що реалізує тактику протиставлення,  

маркером якої є фраза in contrast to Russia. 

 Because of the technical complexity of the SA-11, it is unlikely that the separatists 

could effectively operate the system without assistance from knowledgeable personnel. 

Thus we cannot rule out technical assistance from Russian personnel in operating 

the systems [55]. Приклад складається з двох МА. Перше висловлення є прямим 

асертивом, що служить ввідним. Другий МА є прямим асертивом, що реалізує 

тактику звинувачення, адже С. Пауер говорить про те, що США не виключає 

того твердження, що досвідчений військовий персонал РФ допомагає 

сепаратистам. 

 If indeed Russian-backed separatists were behind this attack on a civilian 

airliner, they and their backers would have good reason to cover up evidence of their 

crime [55]. Приклад є прямим асертивом, що реалізує тактику викриття, 

маркером якої є конструкція з if. С. Пауер говорить про те, що якщо сепаратисти, 

яких підтримує РФ були причетні до катастрофи, що сталась з пасажирським 

авіалайнером, то у них буде причина заховати всі докази. 
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While it may take us some time to firmly establish who shot down a plane filled 

with innocents, most Council members and most members of the international 

community have been warning for months about the devastation that would come if 

Russia did not stop what it started, if it did not reign in what it unleashed. The context 

for yesterday’s horror is clear: separatist forces – backed by the Russian government 

– continue to destabilize Ukraine and undermine the efforts of Ukraine’s elected 

leaders to build a democratic Ukraine that is stable, unified, secure, and able to 

determine its own future [55]. Приклад складається з прямих асертивних МА. 

Перший реалізує тактику згадування в негативному світлі. Другий МА 

реалізує тактику «всеохопної правди», маркером якої є the context for 

yesterday’s horror is clear. С. Пауер подає у вигляді правди, яку всі повинні знати 

те, що сепаратисти та РФ продовжують дестабілізувати Україну. 

Russia says that it seeks peace in Ukraine, but we have repeatedly provided this 

Council with evidence of Russia’s continued support to the separatists. Time after 

time, President Putin has committed to working towards dialogue and peace: in 

Geneva in April, in Normandy in June, and in Berlin earlier this month. And every 

single time, he has broken that commitment [55]. Приклад складається з трьох 

прямих асертивних МА. Перший МА реалізує тактику викриття, маркером якої 

є but we have repeatedly provided this Council with evidence of. Друге речення 

служить підсиленням третього, а третій МА реалізує тактику осуду, адже             

С. Пауер наголошує, що президент РФ кожного разу порушував свої обіцянки. 

The bottom line is that, for all of the self-serving rhetoric we have heard from 

Russian officials in recent days, there is nothing that justifies Russian conduct. As I 

said in our last session, Russia’s actions speak much louder than its words [56]. 

Приклад складається з двох прямих асертивних МА, які реалізують тактики 

осуду, адже дипломат говорить про те, що нічого з тверджень РФ не збулося, і 

що «дії РФ говорять голосніше за її слова». 

 Russia is known for its literary greatness – and what you just heard from the 

Russian Ambassador showed more imagination than Tolstoy or Chekhov. Russia 

has decided, it seems, to rewrite its borders, but it cannot rewrite the facts [57]. 
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Приклад складається з двох прямих асертивних МА. Перше висловлення 

реалізує тактику образи, адже дипломат з іронією говорить про представника 

РФ, навмисне ставить під сумнів слова посла Росії, заявляючи, що той 

«продемонстрував більшу уяву ніж Чехов і Толстой». Другий МА реалізує 

тактику згадування в негативному світлі. 

Two days ago, President Obama and other world leaders put in place sanctions 

in response to Russia’s blatant disregard for global opinion and the legal rights of 

Ukraine.  We are prepared to take additional steps if Russian aggression or Russian 

provocations continue. In this chamber, when the crisis began, the Russian 

Federation described its intervention into Crimea as a human rights protection 

mission. Assistant Secretary General Simonovic’s briefing once again illustrates that 

this crisis was never about protecting the rights of ethnic Russians and was always 

about one country’s ambition to redraw its own borders [57]. 

Приклад складається з чотирьох МА. Перше висловлення є прямим 

асертивом, що реалізує тактику згадування в негативному світлі. Друге 

висловлення є непрямим комісивом, що реалізує тактику погрози, маркером 

якої є конструкція з if. Третє висловлення є прямим асертивом, що реалізує 

реалізує тактику згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ 

в негативному контексті. Четвертий МА є прямим асертивом, що реалізує 

тактику викриття, маркером якої є конструкція «was never about…and was 

always about…». 

 Russian troops are reportedly storming apartment buildings housing Ukrainian 

troops, border guards, veterans and their families, threatening them and demanding 

their immediate departure. Accordingly, the United States supports the rapid 

deployment of international observers in all parts of Ukraine, and we believe it is 

instructive that the Government of Ukraine has repeatedly welcomed their deployment, 

and the Russian Federation has not [57]. Приклад складається з двох прямих 

асертивних МА. Перше висловлення реалізує тактику звинувачення. Другий 

МА реалізує тактику протиставлення, адже дипломат протиставляє уряд 
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України та уряд РФ, та говорить, що на відміну від України, Росія не дозволяє 

висадку міжнародних наглядачів. 

Again, today in Vienna, Russia was the lone country to block an OSCE 

monitoring mission. There, Russia was dramatically outnumbered. It was the lone 

dissenting voice out of 57 countries [57]. Приклад складається з трьох прямих 

асертивних МА. Перше та третє висловлення реалізують тактики осуду, 

маркером якої є «X was the lone… to», «X was the lone…out of». Друге висловлення 

реалізує тактику згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ 

в негативному контексті. 

After hearing my Russian colleague’s assault on the Assistant Secretary 

General’s report minutes ago, I see the logic of Russian obstruction. Objective 

information is inconvenient to the Russian tale [57]. Приклад складається з двох 

асертивних прямих МА. Перше висловлення реалізує тактику викриття. 

Другий МА реалізує тактику образи, маркером якої є фраза Russian tale. 

In closing, Madam President, let me just emphasize again what Russia has done 

is wrong as a matter of law, wrong as a matter of history, wrong as a matter of policy, 

and dangerous [57]. Приклад є прямим асертивом, що реалізує тактику осуду, 

маркером якої є: what X has done is wrong. 

Yet Russia has done nothing to restore Ukrainian government control of the 

international border. Russia has refused to press separatists to allow the OSCE 

access to the border. And Russia continues to flout Ukrainian airspace with its 

helicopters and UAVs.  It also continues to send so-called “humanitarian convoys” 

– convoys it will not allow Ukrainian customs authorities or international monitors 

to search [58]. Приклад складається з чотирьох прямих асертивних МА. Перше 

висловлення реалізує тактику осуду, маркером якої є yet. Дипломат осуджує РФ 

за бездіяльність. Друге, третє та четверте висловлення реалізують тактики 

звинувачення.  

 Yet rather than withdrawing its military forces from Ukraine and rather than 

cutting off its support for separatists, Russia is instead surging more forces and more 

equipment across the border.  The Russian military has maintained a forward 
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presence in eastern Ukraine since the ceasefire took effect. We have information 

indicating that a Russian air defense system was operating near one of the 

separatists’ convoys in Donetsk. Russia has not provided this type of air defense 

system to separatists to date, suggesting that Russian forces were protecting the 

convoy [58]. Приклад складається з чотирьох прямих асертивних МА. Перший 

МА реалізує тактику осуду, маркером якої є конструкція yet rather than…, 

instead. Другий МА реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

Дипломат говорить про РФ в негативному контексті. Третій МА реалізує 

тактику звинувачення. Четвертий МА реалізує тактику викриття. 

Where Russia has made commitments, it has failed to meet them. Russia has 

negotiated a peace plan, and then systematically undermined it at every step. It talks 

of peace, but it keeps fueling war. On November 2nd, Russian-backed separatists 

held illegal elections in the parts of the Donetsk and Luhansk oblasts that they 

controlled [58]. Приклад складається з чотирьох прямих асертивних МА. Перший 

та другий МА реалізують тактики осуду, адже дипломат засуджує РФ за 

недотримання та порушення обіцянок. Третій МА реалізує тактику осуду, 

маркером якої є but. Четвертий МА реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Дипломат говорить про РФ в негативному контексті. 

 But if Russia and the separatists intended the elections to cast a veneer of 

legitimacy on their actions, they failed. Instead, the world saw the elections for what 

they are: a shameless attempt to validate territory seized at the barrel of the gun: a 

gun provided by Russia. In keeping with its efforts to escalate rather than de-escalate 

at every turn, rather than condemn the separatists’ sham election like most of the 

international community, Russia encouraged it [58]. Приклад складається з трьох 

прямих асертивних МА. Перший МА реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Другий МА реалізує тактику викриття, маркером якої є 

instead, адже С. Пауер викриває  РФ у її причетності до незаконних виборів на 

Україні. Третій МА реалізує тактику осуду, маркером якої є rather than. 

 Russia speaks of peace, and then fuels conflict. Russia signs agreements, and 

then does everything within its power to undermine them. Russia champions the 
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sovereignty of nations, and then acts as if a neighbor’s borders do not exist. Yet even 

for those of us growing accustomed to living in an upside-down world, the idea that 

Russia – which manufactured and continues to escalate the violence in Ukraine – 

has tabled a resolution today calling for the conflict’s peaceful solution, is ironic, to 

say the least. Bitterly ironic, given that this Council has dedicated some thirty 

meetings to calling on Russia to stop escalating the very same conflict, and given the 

human consequences that are growing daily [59]. Приклад складається з п’яти 

прямих асертивних МА. Перший, другий та третій МА реалізують тактики 

осуду, адже дипломат наголошує на невідповідності дій зі словами РФ. 

Четвертий МА реалізує тактику образи, адже С. Пауер каже, що заклик РФ, яка 

підбурює конфлікт, щодо його мирного розв’язання є щонайменше іронією. 

П’ятий МА реалізує тактику згадування в негативному світлі. Дипломат 

говорить про РФ в негативному контексті. 

 International leaders engage in rigorous, exhaustive negotiations to get Russia 

to commit to peace – in Geneva, in Normandy, in September in Minsk, in Berlin in 

February, and then again in Minsk on February 12th when the implementations were 

signed; and now in New York. Yet Russia’s commitments have no bearing on the 

actions of its soldiers and the separatists they back on the ground [59]. Приклад 

складається з двох прямих асертивних МА. Перше висловлення реалізує 

тактику згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ в 

негативному контексті. Друге висловлення реалізує тактику осуду, маркером 

якої є yet. 

Just five days ago, we met in this Council and denounced the devastating 

consequences of attacks by Russian-backed separatists on civilians in eastern 

Ukraine, and we appealed to Russia to stop supporting, training, and fighting 

alongside separatist forces. Members of this Council pressed Russia and the 

separatists not only to recommit themselves to the agreements they had made at Minsk, 

but actually to honor those commitments in their actions. Unfortunately, we are back 

here today because Russia and the separatists have once again flouted these 

commitments [61]. Приклад складається з трьох прямих асертивних МА. Перший 
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та другий МА реалізують тактики згадування в негативному світлі. Третій 

МА реалізує тактику осуду, маркером якої є once again. 

Why do these locations matter to the Russians and the separatists? Mariupol is a 

port city, which would provide Russia with another means of supplying separatists… 

It is no accident that these strategic cities are in Russia’s sights [61]. Приклад 

складається з трьох МА. Перший МА є непрямим асертивом, який реалізує 

тактику згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ в 

негативному контексті. Другий МА та третій є прямими асертивами, які 

реалізують тактики викриття, адже дипломат робить спробу пояснити 

слухачеві важливість контролю над захопленими містами в Україні для РФ та 

викрити причини. 

When, on Saturday, members of the Council tried to issue a joint statement 

denouncing the civilian casualties and expressing concern about the separatist’s 

statements, as we’ve heard, Russia blocked it. No wonder, given that less than a day 

earlier Russia had been perfectly content disseminating Zakharchenko’s statements 

in its state-run media [61]. Приклад складається з двох прямих асертивних МА. 

Перше висловлення реалізує тактику «всеохопної правди», маркером якої є «as 

we’ve heard». Друге висловлення реалізує тактику згадування в негативному 

світлі. Дипломат говорить про РФ в негативному контексті. 

It is not hard to understand why Russia does not want the world to hear 

separatists’ statements… Zakharchenko appeared not to have gotten the Russian 

memo, which clearly calls for violating the accords while pretending you are not. 

Despite Zakharchenko’s statements, Russia continues to try to play the international 

community for the fool, and blame the violence on the Ukrainians [61]. Приклад 

складається з трьох асертивних МА. Перший непрямий МА реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ в негативному 

контексті. Другий прямий МА також реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Третій прямий МА реалізує тактику звинувачення, адже 

дипломат повідомляє, що «Росія продовжує тримати міжнародну спільноту за 

дурня та звинувачувати українців». 
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And I join others in thanking our briefers, Under Secretary-General Feltman and 

OSCE Deputy Chief Monitor Hug, for providing the Security Council and the 

international community with the facts underlying the escalation in violence, which are 

critical in a conflict where some continue to try to obscure the truth. On June 3rd, 

combined Russian-separatist forces launched multiple, coordinated attacks west of 

the Minsk line of contact in Donetsk [62]. Приклад складається з двох МА. Перший 

МА є прямим експресивом, який реалізує тактику безособового звинувачення, 

адже дипломат не називаючи РФ, звинувачує її у приховуванні правди. Другий 

МА є прямим асертивом, який реалізує тактику згадування в негативному 

світлі. Дипломат говорить про РФ в негативному контексті. 

 The United Nations Security Council, the body whose job it is to address threats 

to international peace and security, has met 33 times to discuss the crisis in Ukraine 

since February 2014, when Russia’s little green men first started appearing in 

Crimea – many times more than it has met on any other crisis in the world during that 

period [63]. Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику 

згадування в негативному світлі.  Дипломат згадує в негативному контексті 

«зелених чоловічків з РФ». 

The focus on Ukraine in the Security Council is important, because it gives me the 

chance – on behalf of the United States – to lay out the mounting evidence of Russia’s 

aggression, its obfuscation, and its outright lies. Or, as I told Russia’s representative 

last week in an emergency Security Council meeting about the Russian-separatist 

attacks on Marinka, quoting Kyiv’s native son, Mikhail Bulgakov, «The tongue can 

conceal the truth, but the eyes, never!» And America is clear-eyed when it comes to 

seeing the truth about Russia’s destabilizing actions in your country [63]. Приклад 

складається з трьох прямих асертивних МА. Перше висловлення реалізує 

тактику звинувачення, маркером якої є «evidence of X», а друге  ̶  тактику 

згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ в негативному 

контексті. Третій МА реалізує тактику «всеохопної правди», маркером якої є 

«the truth about X». 
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…if Russia continues to disregard the sovereignty and territorial integrity of 

Ukraine; and if Russia continues to violate the rules upon which international peace 

and security rest – then the United States will continue to raise the costs on Russia. 

And we will continue to rally other countries to do the same, reminding them that their 

silence or inaction in the face of Russian aggression will not placate Moscow, it will 

only embolden it. But there is something more important that is often lost in the 

international discussion about Russia’s efforts to impose its will on Ukraine [63]. 

Приклад складається з трьох МА. Перше висловлення є непрямим 

комісивним МА, який реалізує тактику погрози, маркером якої є конструкція 

«if…, then…». Другий непрямий комісив також реалізує тактику погрози. Третій 

МА є прямим асертивом, який реалізує тактику згадування в негативному 

світлі.  Дипломат говорить про РФ в негативному контексті. 

 And that was before Russian troops occupied Crimea, something the Kremlin 

denied at the time, but has since admitted; and it was before Russia began training, 

arming, bankrolling, and fighting alongside its separatist proxies in eastern Ukraine, 

something the Kremlin continues to deny [63]. Приклад складається з двох прямих 

асертивних МА, які реалізують тактики звинувачення.  

Now, it seems the Russian government’s cynical calculation in fueling this 

aggression was that a new Ukrainian government, and newly-empowered Ukrainian 

civil society, would be so consumed by the military threat to their nation, and so 

burdened by its destabilizing effects, that they would not be able to focus on carrying 

out the project of the Maidan. As the reforms stalled – Moscow’s thinking went – you, 

the Ukrainian people, would grow disillusioned with the tremendous sacrifices you 

were being asked to make for so little progress. And eventually, you would give up and 

return another pawn of Moscow to power [63]. Приклад складається з трьох прямих 

асертивних МА. Ці три висловлення реалізують тактику викриття, адже 

дипломат робить спробу донести до адресата плани РФ.  

 It is this idea – that the people can use their voice to hold their leaders 

accountable – that is so threatening to leaders like President Putin, and the autocratic 

governments they lead. And it is the reason Moscow is working so desperately to 
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sabotage your efforts at reform. In Russia, the government is doing everything it can 

– from passing repressive legislation to launching violent attacks – to muzzle civil 

society [63].  

Приклад складається з трьох прямих асертивних МА. Перше та друге 

висловлення реалізують тактики викриття, маркерами яких є фрази та 

конструкції: «it is this idea…, that…», «it is the reason». Третій МА реалізує 

тактику звинувачення. 

 It is bitterly ironic that the Russian government – which views international 

support for NGOs that promote human rights as an unacceptable threat to its security 

– it is ironic that that same government has no qualms bankrolling, training, and 

arming separatist movements in multiple neighboring countries, and sending its 

soldiers across Russia’s borders to fight alongside those same fighters. You tell me: 

which of these is the true foreign agent: Russian NGOs in Russia or Russian soldiers 

in Ukraine? In Ukraine, the people and the government have pressed relentlessly for 

the release of Nadiya Savchenko, the Ukrainian pilot who was captured in June 2014 

by separatists on Ukrainian soil, and then smuggled against her will to Russia, where 

she’s been held ever since [63].  

Приклад складається з трьох МА. Перший МА є прямим асертивом, який 

реалізує тактику образи, маркером якої є «It is bitterly ironic that…», «it is ironic 

that». Друге висловлення, яке є непрямим асертивом та третє висловлення, яке є 

прямим асертивом реалізують тактики згадування в негативному світлі.  

 Compare Ukraine’s efforts to secure Nadiya’s release with the Russian 

government’s response to the two special operations Russian soldiers captured by 

the Ukrainian military in Schastya last month. While the Russian soldiers have 

admitted that they were on a reconnaissance mission when they were caught, 

Russian officials deny the men are members of the military. Not content with denying 

their military service in life, Russia is also denying the families of soldiers killed in 

combat in Ukraine the respect, closure, and social services that they deserve for their 

loved ones’ sacrifice. Just last week, Russia passed a decree classifying deaths of 

Russian soldiers in special operations in peacetime a state secret [63].  
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Приклад складається з чотирьох МА. Перше висловлення є прямим 

директивним та реалізує тактику протиставлення, маркером якої є «compare… 

with the…». Друге висловлення є прямим асертивом, який реалізує тактику 

протиставлення, маркером якої є «while smb does smth, the other…». Два 

наступні прямі асертиви реалізують тактику звинувачення. 

 Across the range of Ukrainians I met – from the mother who lost her husband and 

two-year-old child in the assault by combined Russian-separatist forces; to the brave 

students who risked their lives to take part in the Maidan protests against the 

kleptocratic Yanukovych government; to the young members of parliament working to 

fight corruption and increase transparency – what united them was the yearning for 

certain basic rights [64]. Приклад є прямим асертивом, який реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. 

 The United States once again calls for Russia’s complete implementation of the 

Minsk agreements, including the return of Nadiya Savchenko and all hostages and 

unlawfully detained persons, and we call upon Russia to withdraw all of its forces 

from Ukrainian territory and end its occupation of Crimea [65]. Приклад 

складається з двох прямих директивів, які реалізують тактики наказу, маркером 

яких є: The USA calls for, we call upon. 

 Let us be clear: the actions the world witnessed in Crimea – and the denials of 

Russian involvement in the lead-up to its illegal annexation and occupation – are 

repeating themselves in eastern Ukraine. Over the last several days, heavily armed, 

pro-Russian separatists have seized the city administration, police stations, and other 

government buildings in eleven cities in Donetsk Oblast [66]. Приклад складається з 

двох прямих асертивів. Перше висловлення реалізує тактику «всеохопної 

правди», маркером якої є ввідна фраза: «let us be clear». Друге висловлення 

реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

 And there is substantial evidence of involvement from Russia, which is now 

diverting attention from its own actions, its own territorial expansion, its own fear-

mongering, by trying to change the subject [66]. Це висловлення є прямим 

асертивом, що реалізує  тактику звинувачення, маркером якої є «evidence of X» 
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 The contrast between the actions of the Ukrainian government and those of the 

Russian troops could not be starker… And contrary to the conspiracy theories put 

forth by the Russian representative just now, we continue to call for restraint, 

privately and publicly [66].  

Приклад складається з двох прямих асертивів, що реалізують тактики 

протиставлення, маркерами яких є ввідні фрази: «the contrast between», 

«contrary to». Дипломат протиставляє дії України та РФ щодо врегулювання 

конфлікту, де одна зі сторін націлена на його розв’язання, а інша на його 

розпалення. 

 While this report speaks to an earlier period in the crisis, it is important to note 

that even several weeks ago, the monitoring mission had already received allegations 

that some of the people stoking unrest in the region were not Ukrainian citizens, but in 

fact agitators coming from the Russian Federation. Obviously, it is a critical question 

whether Russia is continuing its policy of seeking to destabilize – and ultimately 

annex – land from its neighbor [66]. Приклад складається з двох прямих асертивів. 

Перше висловлення реалізує тактику викриття, маркером якої є: «but in fact». 

Друге висловлення реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

Дипломат говорить про РФ в негативному контексті. 

 Madam President, it is revealing that, while Russia has sought to deny the 

realities cited in the UN’s new report, the leaders of Ukraine are making a good faith 

effort to implement its recommendations [66]. Приклад є прямим асертивом, що 

реалізує тактику протиставлення, маркером є конструкція з while. 

 The Russian Federation has an obligation to fulfill its commitments under 

international law, to respect the rights and the territorial sovereignty of Ukraine, and 

to back its professed desire for stability with actions designed to achieve that goal, 

instead of its opposite. The Russian Federation must move its troops back from the 

border region, withdraw its forces from Crimea, and cease all efforts to destabilize 

Ukraine [66]. Наведені висловлення є прямими директивними МА, які реалізують 

тактики наказу, маркерами яких є модальне дієслово обов’язку must, та ввідна 

конструкція, яка йому рівносильна «the X has an obligation to». 
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 It should not be delivered by Russia. And given that Ukraine has allowed 

international humanitarian groups to deliver aid within its territory, there is no logical 

reason why Russia should seek to deliver it. Therefore, any further unilateral 

intervention by Russia into Ukrainian territory – including one under the guise of 

providing humanitarian aid – would be completely unacceptable and deeply alarming 

[67]. Приклад складається з трьох МА. Перший непрямий директив реалізує 

тактику наказу, маркером якої є should. Другий прямий асертив реалізує 

тактику протиставлення, адже дипломат робить спробу співставити Україну та 

Росію. Третій прямий асертив реалізує тактику осуду, маркером якої є фраза 

«completely unacceptable». 

  A «Russian peacekeeper» in Ukraine is an oxymoron: at every step in this 

crisis, Russians have sabotaged peace, not built it. And it is particularly worrisome 

given Russia’s purported annexation of Crimea, which was predicated on calls by an 

illegitimate, puppet government, for Russia to send troops to restore “peace.” 

Peacekeepers are impartial – yet Russia fully supports Russian armed separatists in 

this conflict [67]. Приклад складається з трьох прямих асертивних МА, що 

реалізують тактики звинувачення, адже дипломат говорить про те, що РФ не 

сприяла своїми діями миру на Україні; що РФ посилала солдатів для 

врегулювання миру; і що РФ підтримує сепаратистів у цьому конфлікті. Також 

перше речення містить тактику образи, маркером якої є іронічне Russian 

peacekeeper. 

 Perhaps most shocking is that Russia has doubled down on its support for rebels 

and provocative actions after witnessing the horrific carnage that resulted from the 

downing of Malaysian Airlines flight MH-17. On Wednesday, international 

investigators were once again forced to suspend their work at the MH-17 crash site, 

due to risks of being taken hostage by illegal armed groups and the threat felt by the 

increased concentration of Russian troops nearby [67]. Приклад складається з двох 

прямих асертивних МА. Перше висловлення реалізує тактику звинувачення, 

маркером підсилення якої є «most shocking is that». Друге висловлення реалізує 
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тактику згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про РФ в 

негативному контексті. 

“In arguing, as the Russian ambassador did earlier, that the Office for the High 

Commissioner for Human Rights should not brief, one does wonder what Russia seeks 

to hide. But we understand its very unfortunate desire to prevent the Council from 

hearing inconvenient facts, and it is absolutely essential that we not let that happen 

and that the facts be presented such as they are [68]. Приклад складається з двох 

прямих асертивних МА. Перше висловленняанння реалізує тактику згадування 

в негативному світлі. Цим висловленням С. Пауер двічі згадує РФ в 

негативному значенні.  Друге висловлення реалізує тактику викриття, адже 

дипломат пояснює, що «РФ не бажає розголошувати невигідні для неї факти». 

Маркером тактики викриття є фраза «but we understand its». 

 We are here because even today Moscow continues to arm, train, support, and 

fight alongside separatists in eastern Ukraine. On Wednesday, the OHCHR confirmed 

the continued “inflow of ammunition, weaponry and fighters from the Russian 

Federation into the territories controlled by the armed groups.” A robust combined 

Russian-separatist military force, led by Russian officers, continues to operate in 

Ukrainian territory [68].  

Приклад складається з трьох МА. Перше висловлення є прямим асертивним 

МА, який реалізує тактику звинувачення. Друге висловлення є теж прямим 

асертивним МА, який реалізує тактику згадування в негативному світлі, адже 

С. Пауер наводить цитату, в якій говориться про «надходження боєприпасів, 

зброї і бойовиків з Російської Федерації на територіях, контрольованих 

збройними угрупуваннями». Третє висловлення є прямим асертивним МА, який 

реалізує тактику звинувачення, адже у ній дипломат звинувачує РФ «в 

захопленні території України». 

 But there is one party from which we have heard too little condemnation: and 

that is Russia. Russian officials have publicly insinuated that Ukraine was behind 

the crash. On Friday, Russia blamed Ukrainian air traffic controllers for this attack 

rather than condemning the criminals who shot down the plane. Since then, Russia 
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has begun to blame Ukraine for the attack itself, though the missile came from 

separatist territory that Russia knows full well Ukraine has not yet reclaimed [69]. 

Приклад складається з чотирьох прямих асертивних МА. Перше висловлення 

реалізує тактику звинувачення: С. Пауер говорить, що «Росія – це одна сторона 

від якої було чути замало засуджень», а отже звинувачує РФ.  Друге висловлення 

реалізує тактику згадування в негативному світлі, адже дипломат повідомляє, 

що «Російські чиновники публічно наполягали, що Україна винна в катастрофі». 

Третє та четверте висловлення реалізують тактики осуду, маркерами яких є: 

rather than, though. 

But if Russia genuinely believed that Ukraine was involved in the shoot-down of 

Flight17, surely President Putin would have told the separatists – many of whose 

leaders are from Russia – to guard the evidence at all costs, to maintain a forensically-

pure, hermetically-sealed crime scene. We welcome Russia’s support for today’s 

resolution. But no resolution would have been necessary if Russia had used its 

leverage with  the separatists on Thursday, getting them to lay down their arms and 

leave the site to international experts [69].  

Приклад складається з трьох МА. Перше висловлення є непрямим 

асертивом, що реалізує тактику звинувачення.  Дипломат стверджує, що «РФ 

насправді знає, що Україна не винна в катастрофі, бо інакше президент Путін би 

наказав охороняти докази цього будь-якою ціною». Друге висловлення є прямим 

експресивом, який не реалізує жодної з тактик, адже служить ввідним для 

третього МА. Третє висловлення є прямим асертивним МА, який реалізує 

тактику осуду, маркером якої є конструкція «But.., if…». С. Пауер говорить, що 

«ніякої резолюції не було б потрібно, якби РФ наказала сепаратистам скласти 

зброю», а отже засуджує дії Російської Федерації. 

However – and this is critically important – President Putin still did not direct 

his call to the separatists who have threatened those experts, and over whom he has 

enormous influence; President Poroshenko, by contrast, has consistently done 

everything within his power since the crash to allow capable investigators full and 

unfettered access to the crime scene [69]. Приклад є прямим асертивним МА, який 
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реалізує тактику протиставлення, маркером якої є «by contrast». Дипломат 

протиставляє Україну Росії, де РФ представлена негативно. 

 And time and again, we’ve had to dedicate significant amounts of time to 

reviewing the efforts of Russia to destabilize its neighbor and to refuting the bald 

misinformation and outright fiction about what is happening on the ground in 

Ukraine. Russian rhetoric has been inaccurate, inflammatory and self-

justifying.  On June 17, just last week, Foreign Minister Lavrov accused Ukrainian 

military authorities of carrying out «ethnic cleansing». Days earlier, a leader in the 

Duma accused Ukraine of committing «mass genocide» [70]. Приклад складається 

з чотирьох прямих асертивних МА. Перше та другу висловлення реалізують 

тактики звинувачення. Третє та четверте висловлення реалізують тактики 

згадування в негативному світлі.  

But baseless claims like this have the effect of radicalizing Russian separatists, 

escalating this horrible crisis and further eviscerating the credibility of Russian reports 

from the region. We should consider such claims alongside the facts on the ground, 

such as the situation of the ethnic Tatar community in Crimea following Russia’s 

purported annexation, which the international community will never recognize [70]. 

Приклад складається з двох прямих асертивних МА. Перше висловлення 

реалізує тактику звинувачення, маркером якої є фраза: «необгрунтовані заяви 

такого типу» (baseless claims like this), яка стосується заяв з боку РФ. Друге 

висловлення реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

 Early this morning, the Russian Duma acted to authorize the use of military 

force in Ukraine: this is as dangerous as it is destabilizing.  We are deeply disturbed 

by reports this morning of Russian military intervention into Crimea.  This 

intervention is without legal basis − indeed it violates Russia’s commitment to protect 

the sovereignty, territorial integrity, and independence of Ukraine.  It is time for the 

Russian intervention in Ukraine to end [71].  

Приклад складається з чотирьох МА. Перше висловлення є прямим 

асертивом, який реалізує тактику осуду, адже дипломат називає рішення РФ 

«небезпечним і дестабілізуючим». Друге висловлення є також прямим 
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асертивом, який реалізує тактику згадування в негативному світлі. Третє 

висловлення є непрямим асертивом, який реалізує тактику звинувачення, адже 

іншими словами «РФ порушила свої обіцянки захищати цілісність України, коли 

увішла до Криму». Четверте висловлення є непрямим директивом, який реалізує 

приховану тактику наказу, адже дипломат каже про те, що «Росія повинна 

негайно припинити вторгнення в Україну». 

The Russian military must stand down; the aspirations of the Ukrainian people 

must be respected; and political dialogue must be allowed to continue [71]. Приклад 

є прямим директивом, який реалізує тактику наказу, маркером якої є модальне 

дієслово must. 

But instead of engaging the government of Ukraine and international institutions 

about its concerns for ethnic Russians, Russia ignored both and has instead acted 

unilaterally and militarily [71]. Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує 

тактику осуду, маркером якої є конструкція: «But instead of». 

It is ironic that the Russian Federation regularly goes out of its way in this 

Chamber to emphasize the sanctity of national borders and of sovereignty, but 

Russian actions in Ukraine are violating the sovereignty of Ukraine and pose a threat 

to peace and security [71]. Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує 

тактику образи, маркером якої є: «іt is ironic that». 

While there have been occasional instances when the SMM has been stopped at 

Ukrainian checkpoints, the restrictions on the SMM by Russia and the separatists are 

documented as widespread [71]. Приклад є асертивним МА, який реалізує 

тактику протиставлення, маркером якої є конструкція речення з while.  

С. Пауер протиставляє Україну з Росією, стверджуючи, що «Росія більше ніж 

Україна створювала перепони для ОБСЄ». 

 Russia has not replied, as though by pretending it has no heavy weapons in 

Ukraine, we will forget all of the tanks, Grad missiles, and other heavy weapons we 

watched Russia send across the border [72]. Приклад є прямим асертивним МА, 

який реалізує тактику звинувачення, адже дипломат говорить: «РФ не 

відповіла, як ніби, вдаючи, що не має важкої зброї в Україні».  
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All signatories to the Minsk Agreements and the Implementation Package – 

Ukraine on the one side, and Russia, and the so-called «DPR» and «LPR» on the 

other – are responsible for pulling back heavy weapons [72].  

Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику 

протиставлення, маркером якої є конструкція: «…on the one side,… on the other 

side». Дипломат говорить про «Україну на одному боці і РФ з сепаратистами на 

іншому». 

Two days ago, Russia sent its 17th so-called humanitarian convoy into Ukraine, 

once again denying international observers and Ukrainian border guards the right to 

conduct a full and complete inspection of its contents. Russian convoys that should be 

coming out of Ukraine are instead going in. If these convoys are carrying 

humanitarian assistance, why not allow a full inspection? [72].  

Приклад складається з трьох МА. Перше висловлення реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. Друге висловлення реалізує тактику осуду, 

маркером якої є: «instead». Дипломат говорить, що «конвої РФ в’їзджають в 

Україну, замість того, щоб виїжджати». Третє висловлення є непрямим 

асертивом, який реалізує тактику звинувачення, адже дипломат стверджує, що 

«конвої не везуть гуманітарної допомоги, в іншому випадку РФ дозволила б їх 

оглянути».  

Nadiya Savchenko and other Ukrainians being held in Russia are hostages, just 

as surely as those being kept in basements in Donetsk and Luhansk. Again, we call on 

Russia to release Nadiya Savchenko, who has been on hunger strike for over 80 days, 

and her Ukrainian counterparts [72]. Приклад складається з двох МА. Перший МА 

є прямим асертивом, який реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

Дипломат згадує РФ у негативному контексті. Другий МА є прямим директивом, 

який реалізує тактику наказу, маркером якої є: call on. 

 Both men are charged with violating Russian law – even though Russian law 

had not even taken effect at the time that they participated in the protest [72]. 

Приклад є прямим асертивом, який реалізує тактику викриття, маркером якої 

є «even though X had not even». Дипломат зазначає, що “закон РФ не діяв тоді (в 
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Криму), коли було заарештовано двох чоловіків”, а отже викриває їх незаконне 

ув’язнення Росією. 

The world has made clear that the international community will not accept 

Russiaʼs illegal annexation of Crimea [73]. Приклад є прямим асертивом, який 

реалізує тактики всезагаьної правди, маркером якої є «made clear that X», а 

також звинувачення, адже дипломат зазначає, що «РФ незаконно анексувала 

Крим». 

Just this past Tuesday, we met to discuss Russia’s inexcusable failure to fulfill 

its obligations under the April 17 Geneva agreement. Russia is pushing two 

monumental falsehoods right now  [74]. Приклад складається з двох МА. Перще 

висловлення є прямим асертивним МА, який реалізує тактику осуду, адже 

словами: «непрощенна нездатність РФ виконати свої зобов’язання» С. Пауер 

«осуджує Російську Федерацію» за невиконання її обов’язків. Друге висловлення 

реалізує тактику звинувачення, адже дипломат робить спробу звинуватити РФ 

у «брехні». 

The first falsehood is that the Ukrainians are carrying out a large-scale 

uncontrolled violent attack on unarmed civilians, − this is false − the Ukrainian 

government is carrying out a targeted effort to contain Russian-sponsored 

paramilitary violence emanating from Slovyansk in an effort to deliver security for 

Ukrainian citizens.  There is horrible violence in Eastern Ukraine, and that violence is 

coming, as it has been for weeks now, from Russian-directed agents and 

paramilitaries and their associates.  The second monumental falsehood is that the 

Russian federation is deeply concerned by the instability in the East.  But despite all 

of its rhetoric, Russia can’t be because Russia is causing this instability. This 

expressed concern is cynical and disingenuous and meant only to distract us from 

the reality that is playing out before our eyes [74].  

Приклад складається з п’ятьох прямих асертивних МА. Перше та друге 

висловлення реалізують тактику звинувачення: «насильство, спонсороване 

Росією», «агенти, направлені з Росії». Третє висловлення реалізує тактику 

згадування в негативному світлі.  Черверте висловлення реалізує тактику 
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викриття.  П’яте висловлення реалізує тактику образи, адже дипломат називає 

«занепокоєння РФ цинічним і лицемірним». 

 As its country has been carved up, as foreign operatives have moved into its 

homeland, as masses of Russian troops have assembled along its eastern Border, and 

as Moscow has continued to threaten its territorial integrity and its people, Ukraine 

has continuously – day after day − shown remarkable, almost unimaginable, restraint 

[74]. Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Дипломат, говорячи про Україну, згадує в негативному 

контексті РФ. 

It has refrained from military responses to aggression, even as Russia proudly 

announced that it had annexed part of Ukraine.  Ukraine has over and over again 

committed and re-committed itself to direct dialogue with Moscow, аnd yet, in return 

for Ukraine’s reasonableness, Russia has destabilized, threatened, and terrorized 

[74]. Приклад складається з двох прямих асертивних МА. Перше висловлення 

реалізує тактику згадування в негативному світлі. Друге висловлення 

реалізує тактику протиставлення, адже дипломат говорить, що «на відміну від 

України, Росія дестабілізувала, залякала та тероризувала». 

 Seriously, there is some irony in Russian demands given the manner in which it 

would deal with separatism within its borders. It has been 63 days since Russia began 

its campaign to annex Crimea [74]. Приклад складається з двом прямих 

асертивних МА. Перше висловлення реалізує тактику образи, адже дипломат 

називає вимоги РФ «іронічними». Друге висловлення реалізує тактику 

звинувачення, адже дипломат каже про те, що «РФ почала свою кампанію по 

анексії Криму». 

And for 63 days, day after day, the Ukrainian government has chosen peace, yet 

in those same 63 days, Russia, day after day, has chosen to pursue more territory 

[74]. Приклад є прямим асертивним МА, який реалізує тактику 

протиставлення. Дипломат порівнює «Україну, яка обрала мир» і «Росію, яка 

день за днем захоплює все більше території».  
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 Russia’s military intervention in Ukraine is a clear violation of international 

law, and Russia fools no one by calling its troops “peacekeepers.”  Unfortunately, 

Russia does have a track record of using the term “peacekeeping” as a cover for 

unlawful military intervention and occupation without authorization from the UN 

Security Council.  There is no evidence that the Ukrainian government has targeted 

Russian nationals or threatened Russia in any way, in stark contrast to the ongoing 

Russian actions to destabilize Eastern Ukraine.  If Russia thinks peacekeeping 

forces are required in Ukraine, it should come to the UN Security Council and seek 

UN peacekeepers [74].  

Приклад складається з чотирьох МА. Перше висловлення є прямим 

асертивом, що реалізує тактику звинувачення, адже дипломат звинувачує РФ 

у «очевидному порушенні міжнародного права». Друге висловлення є прямим 

асертивом, що реалізує тактику звинувачення, адже дипломат звинувачує РФ 

у «неодноразовому використанні терміну «миротворці» для прикриття 

незаконного втручання і окупації». Третє висловлення є прямим асертивом, що 

реалізує тактику протиставлення, маркером якої є: «in stark contrast to». 

Дипломат протиставляє Україну, яка ніколи не погрожувала РФ і Росію, яка 

дестабілізує ситуацію на Україні. Четверте висловлення є непрямим директивом, 

який реалізує тактику наказу. Маркером тактики є модальне дієслово should. 

Внесемо типи усіх поданих у прикладах МА до таблиці. Позначимо прямі 

МА літерою «П», а непрямі МА – «Н». Відповідно, типи МА позначимо таким 

чином: асертив − А, директив – Д, експресив – Е, комісив – Км, квеситив – Кв 

(див. Табл. 3.7). 

Таблиця 3.7 

Типи МА і тактики в промовах С. Пауер 
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1. April 13, 2014 3ПА НА 2ПА 2ПА − − НД − 3ПА − 
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2. August 28, 2014 6ПА ПА 11ПА − ПА − 2ПД − 9ПА, 2НА ПА 

3. Febr. 23, 2015 ПА − − − − − − − ПА − 

4. January 21, 2015 10ПА, НА − 2ПА, НД − 3ПА − НД, 4ПД − 12ПА, НД ПА 

5. July 18, 2014 5ПА − 2ПА ПА 2ПА НК

м 

2НД, 

3ПД 

− ПД, 9ПА  − 

6. March 3, 2014 8ПА 2ПА 3ПА − ПА − ПА, 3ПД ПА 3ПА − 

7. March 19, 2014 ПА − 2ПА − 3ПА НК

м 

− 2ПА 5ПА, ПД ПА 

8. November 12, 

2014 

6ПА − 3ПА ПА 9ПА − − − 12ПА, НД, ПД, 

НКв 

− 

9. Jan. 26, 2015 4ПА, ПД − ПА − 4ПА − 2ПД ПА 4ПА − 

11. Febr. 23, 2015 7ПА НА 5ПА 2ПА 4ПА − ПА − 9ПА − 

12. June 5, 2015 6ПА ПЕ, 
ПА 

− ПА НД − − − 10ПА − 

13. June 11, 2015 8ПА − 7ПА ПА ПА 2Н

Км 

− − 17ПА, ПД, НД, 

НА, НКм 

6ПА 

14.  June 16, 2015 ПА − − − − − − − 2ПА − 

15. June 17, 2015 − − − − ПА − 2ПД − 2ПА − 

16. April 16, 2014 2ПА − ПА 2ПА − − 2ПД − 6ПА 3ПА 

17. August 8, 2014 10ПА − − − ПА − НД − 2ПА − 

18. Dec.11, 2015 9ПА − ПА ПА − − 2ПД − 4ПА ПА 

19. July 21, 2014 4ПА − − 2ПА 4ПА − ПД, 4НД − ПА ПА 

20. June 24, 2014 11ПА, 2ПД 2ПА 5ПА − − ПА − ПА 7ПА − 

21. March 1, 2014 НА, ПА − − − 3ПА − 2НД, 

ПД 

ПА 2ПА − 

22. March 6, 2015 6ПА НА ПА − ПА − ПД − 8ПА 2ПА 

23. March 7, 2014 ПА, ПА  − − − − − − − ПА − 

24. May2, 2014 13ПА − 2ПА ПА ПА − НД, 

5ПД,  

3 ПА 2ПА 4ПА 

 

Внесемо отримані результати додамо та внесемо до графіку частотності 

мовленнєвих тактик, які трапляються в промовах (див. Рис. 3.4).  

 

Рис. 3.4 Частотність мовленнєвих тактик, що реалізують стратегію 

дискредитації в промовах С. Пауер 
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Отже, проаналізовані в цьому дослідженні приклади показали, що серед усіх 

віднайдених тактик, які реалізують стратегію дискредитації найпоширенішими 

порівняно з іншими в дипломатичному мовленні С. Пауер є: згадування в 

негативному світлі та звинувачення. Згідно з графіком частотності мовленнєвих 

тактик на рис. 3.4 C. Пауер вдається до використання тактики згадування в 

негативному світлі у 143 МА, а до тактики звинувачення у 130 МА. Отримані 

результати дозволяють зробити висновок, що дві згадані вище тактики є 

основними тактиками у мовленні С. Пауер за допомогою яких реалізується 

стратегія дискредитації. На другому місці за своєю частотністю є тактики 

викриття, наказу та осуду, які трапляються набагато рідше ніж тактики 

згадування в негативному світлі та звинувачення, а саме: у 49 МА, 42 МА та 40 МА.  

Тактики згадування в негативному світлі та звинувачення віднесемо до 

групи тактик з високою частотністю вживання. Тактики викриття (49 МА), 

наказу (42 МА) та осуду (40 МА) трапляються рідше в мовленні дипломата, тому 

ми відносимо їх до тактик середньої частотності вживання. До групи тактик, що 

реалізують стратегію дискредитації з низькою частотністю вживання віднесемо 

усі інші тактики, а саме: протиставлення (20 МА), «всеохопна правда» (14 МА),  

безособове звинувачння (10 МА), образа (9 МА), погроза (5 МА), адже випадки 

їх вживання є досить поодинокими. Отже, у мовленні С. Пауер за критерієм 

частотності вживання ми виокремлюємо три групи тактик, що реалізують 

стратегію дискредитації (див. Рис. 3.5). 

 

Рис. 3.5 Групи мовленнєвих тактик в промовах С. Пауер  

Група МТ (100 %) 

Високочастотні   

(59,1 %)                              

1.Згадування в 

негативному світлі
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2. Звинувачення (28,1 %)
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(28,3 %)
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3. Осуд (8,6 %)
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(12,6 %)

1. Протиставлення (4,3 %)
2. «Всеохопна правда» 
(3 %)
3. Безособове звинувачення 
(2,2 %) 
4. Образа (2 %)
5. Погроза (1,1 %)
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Діаграма на рисунку вище містить три групи тактик, які ми розділили за 

критерієм частотності вживання. Загальна кількість тактик, які реалізують 

стратегію дискредитації в мовленні С. Пауер склала 462. Отже, 462 МА = 100%. 

Отримані результати дозволили вважати високочастотними тактики, які 

зустрічаються у 15 % і більше, середньочастотними: у 5 %  ̶ 15 %, 

низькочастотними: менше 5 %. Ми порахували частотність вживання кожної 

тактики у відсотках. Отже, результати були такими: частотність вживання 

тактики згадування в негативному світлі становить 143 МА, а отже 31 %; 

звинувачення: 130 МА (28,1 %).  Згадані вище дві тактики ми віднесли до тактик 

з високою частотністю вживання, адже їх сумарний відсоток становить 59,1 %. 

Частотність вживання тактик групи з середньою частотністю вживання, до якої 

ми віднесли тактики викриття, наказу та осуду становить відповідно 10,6 %,        

9,1 % та 8,6 %, що разом у сумі становить 28,3 %. Група тактик з низькою 

частотністю вживання містить такі тактики, як протиставлення (20 МА = 4,3 %), 

«всеохопна правда» (14 МА = 3 %), безособове звинувачення (10 МА = 2,2 %), 

образа (9 МА = 2 %), погроза (5 МА = 1,1 %), що у сумі становить 12,6 % від 100%.  

На основі отриманих результатів створимо порівняльну таблицю з метою 

визначення найчастіше використовуваних мовленнєвих актів в промовах      

С. Пауер для реалізації досліджуваних мовленнєвих тактик (див. Табл. 3.8). 

Таблиця 3.8 

Реалізація МТ через прямі та непрямі МА різних типів 

 у текстах промов С. Пауер 
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А П 125 6 48 14 39 1 2 9 131 20 395 
Н 2 3 − − − − − − 3 − 8 

Д П 3 − − − − − 28 − 4 − 35 
Н − − 1 − 1 − 12 − 3 − 17 

Е П − 1 − − − − − − − − 1 
Н − − − − − − − − − − 0 

Км П − − − − − 4 − − − − 4 
Н − − − − − − − − 1 − 1 

Кв П − − − − − − − − − − 0 
Н − − − − − − − − 1 − 1 
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Як показано в таблиці вище, тактики реалізуються переважно асертивними 

МА (403), а саме: прямими асертивними МА (395 МА). На другому місці за 

частотністю є директивні МА (42 МА), з яких 35 МА є прямими, а 17 МА − 

непрямими). Трапляються також комісивні (5 МА), з яких 4 МА є прямими, а 1 

МА − непрямим; і 1 непрямий квеситивний МА. Отже, висловлення дипломата 

мають безумовно прямий асертивний, тобто стверджувальний характер. 

 

3.5. Мовленнєвоактовий і тактичний потенціал стратегії 

дискредитації в промовах американського дипломата В. Нуланд 

Ми проаналізували 26 промов та інтерв’ю за 2013  ̶  2015 рр., що належать 

американському дипломату, офіційному уповноваженому Державного 

департаменту США у справах Європи та Євразії Вікторії Нуланд. 

Проілюструємо результати нашого аналізу прикладами, взятими з досліджених 

промов та інтерв’ю. Деякі висловлення в точності повторюються у промовах, 

тому їх аналіз ми не будемо подавати нижче, але частотність тих чи тих тактик, 

які вони реалізують обов’язково внесемо до загального графіку частотності. 

…in some key places, the trends are moving in the wrong direction [25]. Цей 

приклад є прямим асертивом, що реалізує тактику безособового звинувачення. 

Попередньо у своїй промові В. Нуланд говорить про Європу, її сусідів та 

проблеми, які потребують вирішення, в тому числі про РФ. Очевидно, що 

дипломат фразою: in some key places включає і Росію, до держав, які рухаються 

на її думку у неправильному напрямку moving in the wrong direction. 

However, we must also continue to be frank when we disagree with Russian 

policy [25]. Приклад є прямим директивом, що реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Дипломат говорить про те, що політика РФ і США 

неодноразово вже відрізнялись, і завдання уряду США надалі вміти відверто 

непогодитись з думкою РФ. 

…Russia’s actions in Ukraine are an affront to each of these fundamental 

principles. Its occupation of Crimea, rubberstamped by an illegitimate referendum 

conducted at the barrel of a gun, have tarnished its credibility and diminished its 
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international standing in the eyes of Ukrainians and the world. Reports of human 

rights abuses in Crimea since the Russian occupation have shocked the conscience. 

Last month, a Crimean Tatar activist protesting the Russian occupation of the 

peninsula was abducted, tortured and killed by pro-Russian irregulars. Russia has 

also attempted to intimidate Ukrainians by amassing more than 40 thousand troops 

and quick strike aircraft along the border, and with trade blockades and gas price 

hikes of 80 percent [26].  

Приклад складається з п’яти МА. Перше висловлення є прямим асертивом, 

що реалізує тактику осуду. Дипломат називає дії РФ на території України 

словом an affront, що перекладається як «ганьба», засуджуючи за недотримання 

головних принципів. Друге речення є теж прямим асертивом, що реалізує 

тактику осуду. Дипломат засуджує РФ за окупацію Криму та референдум, що 

був проведений під дулом рушниці: illegitimate referendum conducted at the barrel 

of a gun, адже такими діями РФ зганьбила довіру до себе Українців і світу: 

tarnished its credibility and diminished its international standing. Третій МА є 

прямим асертивом, що реалізує тактику згадування в негативному світлі, що 

підтверджують фрази: the Russian occupation, human rights abuses, shocked the 

conscience.  Четвертий і п’ятий МА є прямими асертивами, що реалізують 

тактику звинувачення. Дипломат звинувачує РФ у вбивстві активіста, що 

протестував проти Російської окупації в Криму та у залякуванні українського 

населення Russia has also attempted to intimidate Ukrainians.  

This week’s violent occupation of government buildings in Kharkhiv, Donetsk, 

Luhansk and Mariupol deepen our concern. Far from a spontaneous set of events, these 

incidents bear all the hallmarks of an orchestrated campaign of incitement, 

separatism and sabotage of the Ukrainian state, aided and abetted by the Russian 

security services [26]. Приклад складається з двох прямих асертивів. Друге 

речення містить тактику звинувачення, про що свідчать фрази: far from a 

spontaneous set of events, campaign of incitement, separatism and sabotage of the 

Ukrainian state, aided and abetted by the Russian security services. 
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I think of Air Force Colonel Yuliy Mamchur, who led his troops to stand up to 

Russian forces when they came to take over Belbek airbase in Crimea. Together 

Mamchur and his forces sang the Ukrainian national hymn as Russian troops swarmed 

the base. The Russian military took him into custody for five days, trying to pressure 

him to defect [26]. Приклад складається з трьох прямих асертивних висловлень. 

Перше речення реалізує тактику згадування в негативному світлі, адже 

дипломат згадує РФ в негативній ситуації: Russian forces when they came to take 

over Belbek airbase in Crimea. Друге та третє речення реалізує тактики 

звинувачення: the Russian military took him into custody, as Russian troops 

swarmed the base. 

Our approach includes four pillars: first, our bilateral and multilateral support 

for Ukraine; second, the costs we are imposing on Russia for its aggressive actions… 

And we are working with the international community to push back against Russian 

propaganda, lies and efforts to destabilize Ukraine’s regions [26]. Приклад 

складається з двох речень, які є прямими асертивами, що реалізують тактику 

згадування в негативному світлі. Маркерами тактики є слова та фрази з 

негативним значенням: aggressive actions, Russian propaganda, lies and efforts to 

destabilize Ukraine’s regions.  

Третя промова В. Нуланд містить багато однакових з другою промовою 

прикладів, тому з цієї промови подаємо на розгляд раніше не згадані дипломатом 

висловлення: 

…those who abuse human rights must face justice [28]. Приклад є прямим 

директивом, що реалізує тактику безособового звинувачення. Оскільки, 

дипломат попередньо говорить про Україну тиск з боку сусідів, то очевидно, що 

займенник those разом із сполучним займенником who позначає РФ. 

In Russia, the continued detention and prosecution on political grounds of 

demonstrators in the Bolotnaya Square case discourage others from exercising their 

right to peaceful protest [28]. Приклад реалізує тактику згадування в 

негативному світлі через прямий асертив. Маркерами є слова з негативною 

конотацією: detention, prosecution, discourage. 
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But we will also always be candid with Russia when we disagree, whether it’s 

with regard to their policies inside Russia, or whether with regard to other policies, 

including policies in the neighborhood [31]. Приклад є непрямим комісивом, що 

реалізує тактику протиставлення. Дипломат говорить про відвертість та 

незадоволення США щодо політики РФ. Фраза when we disagree  означає, що 

США не підтримує дії РФ щодо України, цим самим і стає на бік України, 

дискредитуючи Росію. 

There is also, unfortunately a good deal of disinformation in Russia about the 

potential effect that the EU’s Eastern Partnership could have on its economy and 

arrangements with neighbors.  We have encouraged the EU to redouble its efforts to 

counter false narratives in Russia and actively make its case that a more prosperous, 

European Ukraine will lift the whole neighborhood, both economically and in terms of 

democratic stability [32]. Приклад складається з двох прямих асертивних 

висловлень, які реалізують тактику згадування в негативному світлі, що 

підтверджують такі фрази: a good deal of disinformation in Russia, false narratives 

in Russia. 

 Of course, none of us could have predicted how the Transatlantic bond and our 

twenty-five years of work together for a Europe, Whole, Free and at Peace would be 

tested by Russian aggression in Ukraine… As a Transatlantic community, we’ve been 

creative and generous in our support for Ukraine, Moldova, and Georgia, and deft in 

the sanctions we have levied on Russia to impose a cost for its aggression, even as we 

have worked tirelessly for de-escalation through diplomacy and implementation of the 

Minsk peace agreements [33]. Перше висловлення є прямим асертивом, що 

реалізує тактику згадування в негативному світлі, маркером якої є слово з 

негативним значенням aggression, що вжито у поєднанні з Росією, а друге пряме 

асертивне висловлення реалізує тактику протиставлення, адже дипломат 

протиставляє Україну, Молдову та Грузію з РФ. 

And together we are working to neutralize two other poisons that, if left 

unchecked, will corrode our resolve from the inside: the scourge of corruption in our 
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societies and our economies, and a new and vile foreign-financed propaganda 

campaign on our airwaves and in our public spaces [33].  

Висловлення є прямим асертивом, що реалізує тактику безособового 

звинувачення, маркерами якої є слова з негативним значенням (poisons, 

unchecked, corrode, vile, propaganda),  які дипломат пов’язує з РФ, адже саме 

Росія веде так-звану війну пропаганди стосовно подій в Україні. Мовець називає 

кампанію пропаганди РФ отрутою, яка роз’їсть зсередини рішення про які йде 

мова попередньо.  

It also means holding the Minsk agreement signatories – the separatists and 

Russia – to account when they refuse Ukraine control of its own border, when deadly 

Russian weapons and fighters continue to flow across it by the hundreds, and when 

state-owned Russian media spews lies about who is responsible for the violence [33]. 

Приклад містить тактику звинувачення, яку реалізує прямий асертив. 

Дипломат говорить про РФ і сепаратистів як про одне ціле, звинувачуючи їх у 

низці негативних дій стосовно України. Маркерами цієї тактики є слова з 

негативною конотацією: deadly, weapons, fighters, media spews, lies, violence. 

The costs on Russia are already rising, including on average Russians. They can 

be measured in the sons from Pskov to Kazan who mysteriously never return from 

their military service. Their mothers and wives are told not to ask questions if they 

want to receive full death benefits [33].  

Приклад складається з трьох прямих асертивних висловлень, які реалізують 

тактику згадування в негативному світлі та осуду. В першому реченні 

дипломат говорить про втрати, які вже понесла РФ, беручи до уваги простих 

росіян через своє сприяння сепаратистам на Україні, що і реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. В другому реченні дипломат натякає про 

участь військових РФ у конфлікті, про що свідчить фраза: mysteriously never 

return from their military service. Третім реченням мовець засуджує  РФ, що матері 

та жінки не мають права знати де загибли їхні рідні, бо не отримають допомоги 

від держави. 
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In previous testimony before this committee, I have outlined four pillars of U.S. 

policy: …, diplomatic efforts to de-escalate the crisis and to encourage Russia to end 

support for separatists; readiness to impose further costs − including targeted sectoral 

sanctions − on Russia and separatists for fomenting violence and unrest in Ukraine  

[34]. Приклад є прямим асертивним висловленням, що реалізує тактику 

згадування в негативному світлі, адже дипломат говорить про РФ в 

негативному контексті. 

But Ukraine’s security remains under threat: …heavy weapons, materiel and 

support have flown across the Russian border; Russia has thousands troops deployed 

on Ukraine’s eastern border, and Crimea remains under occupation [34]. Приклад є 

прямим асертивним висловленням, що реалізує тактику звинувачення. Мовець 

називає дії РФ біля кордону з Україною загрозою безпеці (security remains under 

threat), звинувачуючи Росію у діях, що розпалюють конфлікт на кордоні з 

Україною (Russia has thousands troops deployed on Ukraine’s eastern border). 

As we support Ukraine economically, we have also worked in lock-step with the 

Ukrainian government and our European allies and partners to try to de-escalate 

tensions with Russia and Russian-backed separatists… we have supported the 

Ukrainian government’s offers to address the legitimate concerns of eastern 

Ukrainians and Russian speakers by political means, and to offer an off-ramp to 

separatists and their Russian backers..., all the things that the separatists and Moscow 

had demanded for months [34]. Приклад складається з трьох прямих асертивних 

висловлень. Перше висловлювання є прямим асертивом, який реалізує тактику 

протиставлення, адже дипломат протиставляє ЄС та РФ, де РФ  ̶  негативна 

сторона. Другий та третій реалізують тактики згадування в негативному 

світлі. Мовець говорить про сепаратистів та РФ як про одне ціле. 

But as you know, the ceasefire was instead met with 10 days of violence, 

bloodshed and land grabs by Russian-backed separatists… Russia allowed tanks, 

heavy artillery and fighters to flow across the border, and continued to build up its 

forces and weapons on Ukraine’s border. On June 27th, EU leaders again called on 

Russia to end all support for separatists… [34]. Приклад складається з чотирьох 
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прямих асертивних висловлень. Перше речення реалізує тактику «всеохопної 

правди», маркером якої є фраза «as you know», яку підсилює низка слів з 

негативною конотацією: violence, bloodshed, land grabs, Russian-backed 

separatists. Друге речення реалізує тактику звинувачення. Мовець вважає РФ 

винною в залученні військової сили та техніки на кордоні України. Третє речення 

реалізує тактику згадування в негативному світлі. Мовець згадує про 

підтримання сепаратистів Росією. Підсиленням служить прислівник again у 

поєднанні з фразою EU leaders again called on Russia. 

Russia has made too many commitments at the diplomatic table over the past 

four months that have been rendered hollow by the weapons, cash and fighters that 

continue to flow across the border to fuel the fight in eastern Ukraine. In response, the 

U.S. and Europe have imposed repeated rounds of sanctions to increase the cost 

Russia pays for its choices. And we are ready to impose more costs – including 

targeted sector-specific sanctions very soon if Russia does not decisively change 

course and break its ties with separatists [34].  

Приклад складається з трьох висловлень. Перше речення є прямим 

асертивом, що реалізує тактику осуду. Маркером цієї тактики є фраза Russia has 

made too many commitments that have been rendered hollow. Дипломат каже, що 

«Росія взяла на себе забагато зобов’язань, які виявилися пустими». Друге 

речення є прямим асертивом, який реалізує тактику згадування в негативному 

світлі. Третє речення є непрямим директивом, що реалізує тактику погрози. 

Маркером підсилення є умовне речення з if. Мовець погрожує РФ більшими 

санкціями, якщо вона не розірве свою співпрацю з сепаратистими. 

 Russia’s occupation and attempted annexation of Crimea, its continued 

destabilizing actions in Eastern Ukraine and Gazprom’s June 16th gas delivery cut-

off to Ukraine remind us that pressing security threats still exist. Russia’s actions are 

an affront to our fundamental values and to Helsinki Principles and to the territorial 

integrity and sovereignty of 46 million Ukrainians and their right to choose, as all of 

us have, their future with dignity [35]. Приклад складається з двох висловлень. 

Перше речення є прямим асертивом, що реалізує тактику згадування в 
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негативному світлі. Дипломат згадує про російську окупацію, анексію Криму 

та постійні дії по дестабілізації України. Друге речення є прямим асертивом, що 

реалізує тактику осуду. Вікторія Нуланд називає дії РФ на території України 

словом an affront («ганьба»), засуджуючи за недотримання головних принципів. 

The international community and the G7 gave a very clear signal to Russia that 

annexation of Crimea is illegal and unacceptable. Destabilizing Eastern Ukraine will 

lead to further sanctions against Russia [36].  

Приклад складається з двох прямих асертивних мовленнєвих актів. Перший 

МА реалізує тактику згадування в негативному світлі. Маркерами підсилення 

є слова з негативною конотацією: annexation, illegal, unacceptable. Другий МА 

реалізує тактику погрози. Дипломат попереджує, що подальша дестабілізація 

України з боку РФ викличе нову хвилю санкцій для Росії: further sanctions against 

Russia. 

President Obama has made very clear that we condemn in strongest terms the 

violations on Ukraine’s sovereignty and territorial integrity by forces from the 

Russian Federation [37]. Приклад є прямим асертивом, що реалізує тактику 

осуду. Маркером підсилення є дієслово condemn.  

…that even as we reject and condemn the action they have taken, that there is 

way out of this situation [37]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує 

тактику осуду, незважаючи на те, що В. Нуланд говорить про надію на те, що є 

вихід із складної ситуації для РФ. Маркерами тактики осуду є дієслова: reject, 

condemn. 

The OSCE has also taken a decision to begin deploying police experts and others 

who can help with the normalization of the security situation not only on the streets in 

Kyiv and key cities but also in Crimea if Russia would allow that to happen [37]. 

Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує тактику згадування в 

негативному світлі. Дипломат ставить під сумнів те, що РФ зацікавлена в 

нормалізації ситуації на Україні. Маркером підсилення слугує умовна 

конструкція з if. 
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We call on Russia to make the right choice: pull back your forces, deploy and 

support international monitors to Crimea and to eastern Ukraine and begin a real and 

productive dialogue with your neighbor in Ukraine [37]. Приклад є прямим 

директивним МА, що реалізує тактику наказу. Маркерами цієї тактики є 

дієслова вжиті в наказовому способі по відношенню до РФ: pull back, deploy, 

support, begin. Підсиленням слугує фраза we call on Russia to make the right choice, 

в якій дипломат говорить про “правильний” вибір який має зробити РФ: the right 

choice. 

We are enormously proud that the United States and Moldova stood together just 

last week in the UN General Assembly in condemning the annexation of Crimea, 

condemning the Russian occupation of the peninsula [38]. Приклад є прямим 

експресивним МА, що реалізує тактику осуду. Маркером цієї тактики є дієслово 

to condemn. Дипломат також вдається до повтору вказаного маркеру, що 

підсилює осуд з боку Молдови та США з приводу окупації українського 

півострова.  

We are concerned and the President has spoken out about this on his European 

trips about the large numbers of Russian forces ringing the Ukrainian borders now. 

This is intimidational at best. We are all concerned about that [38]. Приклад 

складається з чотирьох МА. Перше речення є складним МА, що складається з 

прямого експресиву та прямого асертиву, які реалізують тактику згадування в 

негативному світлі. Друге речення є прямим асертивним МА, що містить 

маркер згаданої тактики з негативною конотацією: intimidational (залякуюче, 

лякаюче). Третє речення є прямим експресивом, що містить повтор маркера 

підсилення concerned, яким нагадує слухачеві про те, що дії РФ викликають у 

всіх хвилювання. 

 …thank you for inviting me to testify today on our efforts to counter Russia’s de-

stabilizing, provocative actions in Ukraine and to preserve Ukraine as a united, 

democratic state [39]. Приклад є прямим експресивом, що реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. Маркерами цієї тактики є слова з негативною 

конотацією, які мовець вживає стосовно РФ: destabilizing, provocative. 
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Third, we are steadily raising the economic costs for Russia’s occupation and 

illegal annexation of Crimea and its continuing efforts to destabilize eastern and 

southern Ukraine [39]. Приклад є прямим асертивом, що реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. Маркерами цієї тактики є слова з негативною 

конотацією, які мовець вживає стосовно РФ: occupation, illegal, annexation, 

destabilize. 

Second, I will address how the United States and the international community are 

working with Ukraine to protect the May 25th elections even as Russia refuses to 

recognize the Ukrainian government’s legitimacy and Russian agents and 

surrogates sow mayhem and separatism from Slovyansk to Odesa. Finally, I want to 

speak about the other victim of President Putin’s policies – the Russian people [39]. 

Висловлення складається з двох прямих асертивів, що реалізують тактику 

згадування в негативному світлі. Дипломат нагадує, що РФ відмовляється 

визнавати легітимність уряду в Україні та про російських агентів, що «сіють хаос 

і сепаратизм від Слов’янська до Одеси» (Russian agents and surrogates sow 

mayhem and separatism from Slovyansk to Odesa). В другому висловленні 

андресант говорить про «іншу жертву президента Путіна – російський народ» 

(the other victim of President Putin’s policies – the Russian people). Таким чином, 

маркерами тактики згадування в негативному світлі є в цих реченнях слова з 

негативною конотацією: mayhem, separatism, victim.  

In contrast, Russia fulfilled none of its commitments  ̶  none, zero. After we left 

Geneva, no one in Moscow at any level even issued a public statement calling for 

buildings and checkpoints in eastern Ukraine to be vacated and weapons turned in. 

Russia declined a request by the OSCE to send senior representatives to eastern 

Ukraine to insist on separatist compliance with Geneva. In fact, separatists in Donetsk 

and Luhansk told OSCE observers that they had had no messages at all from Russia 

urging them to stand down [39].  

Приклад складається чотирьох прямих асертивних МА. Перше речення 

реалізує тактику звинувачення, адже адресат публічно наголошує на 

недотриманні Росією своїх обіцянок: Russia fulfilled none of its commitments − 
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none, zero.  Також, в цьому реченні присутній прийом повтору, що загострює 

ефект тактики звинувачення РФ на адресанта. Друге речення реалізує тактику 

тактику звинувачення, адже дипломат знову дискредитує РФ, звинувачуючи її 

у недотриманні своїх обіцянок. Тактику підсилюють такі фрази: no one, at any 

level, even issued. Третє речення реалізує тактику звинувачення: Russia declined 

a request by the OSCE,− дипломат нагадує слухачеві цим МА, що РФ дала 

негативну відповідь на просьбу ОБСЄ про яку йде мова у висловленні. Четвертий 

МА реалізує тактику згадування в негативному світлі: no messages at all from 

Russia, − мовець говорить про те, що сепаратисти стверджують, що не 

отримували ніяких вказівок припинити вогонь з боку РФ. 

Armed and organized Russian agents – sometimes described as “little green 

men” – appeared in cities and towns across Donetsk and into Luhansk [39]. Приклад 

є прямим асертивним МА, що реалізує тактику згадування в негативному 

світлі, адже згадуючи озброєних російських агентів, адресант нагадує адресатові 

про причетність РФ до конфлікту на Україні. 

In Odesa, it should come as no surprise that the Ukrainian authorities report that 

those arrested for igniting the violence included people whose papers indicate that 

they come from Transnistria, the Crimea region of Ukraine, and Russia. As Secretary 

Kerry told this committee in April, we continue to have high confidence that Russia’s 

hand is behind this instability. They are providing material support. They are 

providing funding. They are providing weapons. They are  providing coordination, 

and there are Russians agents on the ground in Ukraine involved in this [39].  

Приклад складається з шести прямих асертивних МА. Перше речення  

реалізує тактику згадування в негативному світлі, адже дипломат говорить 

про причетність РФ до конфлікту, надає факт причетності до терору людей з 

російським громадянством: people whose papers indicate that they come from…, and 

Russia. Друге речення реалізує тактику звинувачення: Russia’s hand is behind 

this instability”(Росія приклала руку до цієї нестабільності). Третє, четверте, п’яте 

та шосте речення теж реалізують тактики звинувачення. В. Нуланд звинувачує 

РФ у постачанні зброї, фінансування та матеріальної підтримки сепаратистам, у 
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присутності російських людей, що причетні до конфлікту на території України: 

Russians agents on the ground in Ukraine involved in this. В цих реченнях присутній 

прийом повтору: they are providing, що є маркером підсилення тактики 

звинувачення. 

Just as we do not accept Russia’s declared need for these so-called “peace-

keepers” in Crimea, we will not accept any unilateral decision to deploy unsanctioned 

Russian “peace-keepers” to eastern or southern Ukraine. Russia’s military 

intervention in Ukraine thus far is a clear violation of international law, and Russia 

fools no one by calling its troops “peace-keepers.” Russia has a track record of using 

the term “peacekeeping” as a cover for occupation and unlawful military 

intervention without authorization from the UN Security Council and without the 

consent of the host government [39]. Приклад складається з п’яти прямих 

асертивних МА. Перше речення є складним МА: обидва висловлення реалізують 

тактику згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про те, що США 

не підтримує необхідність в так-званих «миротворцях» (“peace-keepers”) у 

Криму, про яку говорить РФ. Мовець в другому МА знову згадує РФ в 

негативному світлі фразою: unsanctioned Russian «peace-keepers». Слово 

«миротворці» взято в лапки (іронія), адже всім відомо, що РФ лише підпалює 

конфлікт посилаючи своїх військових у Крим та називаючи їх «peace-keepers». 

Третій МА реалізує тактику звинувачення, адже дипломат називає втручання 

РФ в Україну «прямим порушенням міжнародного права» (Russia’s military 

intervention in Ukraine is a clear violation of international law). Четвертий МА 

містить тактику викриття, адже дипломат викриває РФ у тому, що під словом 

«миротворці» РФ має на увазі своїх військових: Russia fools no one by calling its 

troops «peace-keepers». П’ятий МА реалізує тактику викриття, адже адресант 

викриває РФ у неодноразовому використанні терміну «миротворчість» для 

прикриття окупації та незаконного військового втручання.   

They don’t want little green men or separatists or Moscow preventing them from 

making their choice freely [39]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує 
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тактику згадування в негативному світлі. Дипломат говорить про те, що 

українці не хочуть, щоб «Москва завадила їм зробити їхній вільний вибір». 

«Those who claim to be their protectors should stand up for the ballot box if they 

truly want the eastern Ukraine’s voices heard in the political process rather than 

dictating to them through the barrels of guns or barricades of burning tires. In this 

regard, it is more than ironic that today Moscow asserts that both the interim 

government and the May 25th elections are illegitimate. It makes you wonder if Moscow 

is afraid to allow the Ukrainian people to participate in an election that is going to 

afford them far more choice than any in recent Russian history. And as President 

Obama stated, “the Russian leadership must know that if it continues to destabilize 

eastern Ukraine and disrupt this month’s elections, we will move quickly on 

additional steps, including further sanctions that will impose greater costs» [39]. 

Приклад складається з чотирьох МА. Перше речення є непрямим директивом, 

який реалізує тактику наказу: those who claim to be their protectors should stand 

up, з маркером should та безособового звинувачення, що підтверджують слова: 

than dictating to them through the barrels of guns or barricades of burning tires, а ми 

знаємо, що перечислені дії належать РФ та сепаратистам. Так, не згадуючи РФ, 

дипломат звинувачує її. Друге речення є прямим асертивним МА, що реалізує 

тактику образи. Маркером є фраза: «it is more than ironic», якою дипломат 

висміює дії РФ. Третє речення є прямим асертивним МА, що реалізує тактику 

викриття: Moscow is afraid to allow the Ukrainian people to participate in an 

election та образи that is going to afford them far more choice than any in recent 

Russian history. Дипломат викриває страх РФ щодо вибору, який зроблять 

українці провівши вибори, та зазначає, що протягом історії РФ подібного вибору 

у росіян навіть не було. Четверте речення є прямим асертивом, що реалізує 

тактику погрози, адже використовуючи умовне речення з if, дипломат погрожує 

новими санкціями РФ, якщо РФ продовжить операцію по дестабілізації в Україні 

та завадить виборам. 

And by that I mean that there have been costs for the choices Russia has already 

made in the form of U.S. sanctions, EU sanctions. There will be more costs if Russia 
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does not step back [40]. Приклад складається з двох прямих асертивних 

висловлень. Перше речення реалізує тактику згадування в негативному 

світлі: there have been costs for the choices Russia has already made, адже дипломат 

В. Нуланд нагадує адресату про неправильні кроки РФ, які викликали санкції. 

Друге речення є непрямим комісивом, що реалізує тактику погрози, адже 

адресант погрожує РФ додатковими санкціями, якщо РФ не зробить крок назад. 

Мовець використовує конструкцію умовне речення з if. 

Neither the United States nor the Europeans nor most of the civilized world has 

recognized what Russia did in Crimea… And as part of the sanctions that we have 

imposed on Russia we've imposed harsh sanctions on those running Crimea now and 

on the economic relationship with Crimea and that will continue [41]. Приклад 

складається з трьох МА. Перший та другий МА є прямими асертивами, які 

реалізують тактику згадування в негативному світлі, що підтверджують такі 

фрази: what Russia did in Crimea, as part of the sanctions that we have imposed on 

Russia. Третє речення є непрямим комісивом, що реалізує тактику погрози, 

адже дипломат погрожує, що санкції проти РФ будуть продовжені: that will 

continue. 

…what we all underestimated, even though we were talking about it and thinking 

about it, was the ability of the Russian Federation to exact its own economic 

retribution on Ukraine [41]. Приклад є прямим асертивним МА, що реалізує 

тактику згадування в негативному світлі.  

Because what happened was, at the end of the day, the Russians were able to say 

we will crash your economy if you join Europe [41]. Приклад є прямим асертивним 

МА, що реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

So he's going to have a hard time having these kinds of aggressive adventures 

without having it cost the Russian people in terms of their own prosperity and their 

own future… They're going to start asking, “Where are our hospitals? Where are our 

roads? Where are our schools?” as he goes on these foreign adventures [41]. 

Приклад складається з двох асертивних МА, що реалізують тактику згадування 

в негативному світлі. Дипломат говорить попередньо про президента РФ, а в 
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поданих вище реченнях він згадує про його так-звані «закордонні агресивні 

пригоди», маючи на увазі конфлікт на Україні: aggressive adventures, foreign 

adventures. 

But instead they used it as a place to argue and as a place to complain, rather 

than to try to build together. So I think there were many, many missed opportunities 

on Russia's side to work collaboratively, collaboratively with us as we work with each 

other. So, I just regret that because I think we might have had a very different Russia 

today if President Putin and other leaders had taken advantage of some of the 

opportunities that we had on the table [41].  

Приклад складається з трьох МА. Перше речення є прямим асертивним МА, 

що реалізує тактику осуду. Маркером цієї тактики є конструкція з instead. 

Дипломат засуджує РФ у тому, що замість того щоб працювати разом, РФ 

використала переговори як місце для суперечок. Друге речення є теж прямим 

асертивом, що реалізує тактику осуду, адже за допомогою прийому повторів 

дипломат наголошує на тому, що РФ пропустила багато можливостей працювати 

в команді: to work collaboratively, collaboratively with us, many, many missed 

opportunities. Третє речення є прямим асертивом, що реалізує тактику 

згадування в негативному світлі. Дипломат говорить, що «перед нами зараз 

була б інша РФ, якби Путін та інші лідери скористалися можливостями, які 

отримали на переговорах». 

Russia’s aggression in Ukraine threatens to take us back to the days when large 

countries could trample small ones at will [42]. Приклад є прямим асертивним МА, 

що реалізує тактику звинувачення. 

And most have been strong advocates inside the EU for the sanctions the 

Transatlantic community has put on Russia for its actions [42]. Приклад є прямим 

асертивним МА, що реалізує тактику згадування в негативному світлі. 

Now Russia and its proxies must do their part – withdraw their forces and all 

the heavy weapons that have flooded the east, restore Ukrainian sovereignty on the 

international border, withdraw heavy weapons there too, and return all the hostages 

− notably, including Nadiya Savchenko and Oleg Sentsov. When the Minsk 
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agreement is fully implemented, we can and will begin to roll back some sanctions 

[42]. Приклад складається з двох МА. Перше речення є прямим директивом, що 

реалізує тактику наказу. Маркерами цієї тактики є модальне дієслово must та 

дієслова в наказовому способі вжиті стосовно РФ: withdraw, restore, return. Друге 

речення є непрямим комісивом, який реалізує тактику наказу. Дипломат вживає 

конструкцію з when: when the Minsk agreement is fully implemented, − іншими 

словами, РФ повинна виконати повністю Мінські домовленості, якщо хоче 

припинення санкцій.  

But we’ve also made clear that if this Minsk Agreement is not honored, that there 

will be further costs [43]. Приклад є непрямим комісивним МА, що реалізує 

тактику погрози: there will be further costs. Мовець використовує конструкцію 

умовне речення з if, погрожуючи РФ додатковими санкціями у випадку 

невиконання Мінських домовленостей. 

But if there is further aggression or continuing aggression against Ukraine there 

will be more costs [43]. Приклад є непрямим комісивним МА, що реалізує 

тактику погрози: there will be more costs. Мовець використовує конструкцію 

умовне речення з if, погрожуючи РФ додатковими санкціями у випадку 

повторної агресії. 

And that means that big countries can’t go trumping over little countries [45]. 

Приклад є непрямим асертивним МА, що реалізує тактику безособового 

звинувачення. Дипломат називає РФ big country та зазначає, що «великі країни 

не можуть поглинати маленькі, маючи на увазі анексацію Криму Росією». 

Support for the EU in the U.S. has also increased and I think this reflects the good 

work we’ve done together as a U.S.-EU community, particularly on Ukraine and 

standing up to Russian aggression [46]. Приклад є прямим асертивним МА, що 

реалізує тактику протиставення, адже дипломат говорить про Росію в 

негативному контексті, на відміну від того, як він говорить про Європейський 

Союз та США. 

And as Ivan pointed out, we are able to move forward with our strong transatlantic 

response to Russia’s aggression in Ukraine because our publics support what we are 
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doing with the sanctions policy and they support a sovereign democratic independent 

Ukraine that wants to be closer to Europe. Those numbers have only strengthened as 

well since the shoot-down of the Malaysian airliner and Russia’s direct intervention 

in Ukraine [46]. Приклад складається з двох прямих асертивних МА, що 

реалізують тактики згадування в негативному світлі, адже дипломат говорить 

про Росію в негативному контексті. 

At the same time, as you know, we continue to have very tough, difficult 

conversations with Russia about Ukraine [48]. Приклад є прямим асертивним МА, 

що реалізує тактику «всеохопної правди». Лінгвальним маркером цієї тактики 

є фраза: «as you know» («як вам відомо»), адже дипломат каже про важкі 

переговори з РФ стосовно України, про які, начебто, всі мають знати. 

Спостерігається нагромадження негативних лексем (tough, difficult) за 

допомогою яких здійснюється дискредитація. 

And we have made absolutely clear that we expect not only Ukraine, but obviously 

Russia, to live up to its obligations under the Minsk Agreement, including its 

obligations to ensure that there is a full ceasefire, that there is a full exchange of 

hostages, that there is a full withdrawal of all weapons and foreign forces, and that 

the border is returned to Ukraine as agreed in Minsk [48]. Приклад є прямим 

асертивним МА, що реалізує тактику наказу, лінгвальним маркером якої є 

фраза «we expect». Дипломат говорить чого очікує США та Європа від РФ та 

нагадує, що це передбачають Мінські домовленості. 

…to ensuring that the OSCE can be present all along the border as Minsk 

requires, to the inspection of convoys coming from the Russian side [50]. Приклад є 

прямим асертивним МА, що реалізує тактику осуду, адже дипломат говорить 

про тривалу дію, а саме про те, що конвої, що ідуть з Росії, а значить засуджує 

дії РФ. 

Внесемо типи усіх поданих у прикладах МА до таблиці. Позначимо прямі 

МА літерою «П», а непрямі МА – «Н». Відповідно, типи МА позначимо таким 

чином: асертив − А, директив – Д, експресив – Е, комісив – Км, квеситив – Кв 

(див. Табл. 3.9). 
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Таблиця 3.9 

Типи МА і тактики в промовах В. Нуланд 
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1. July 11, 2013 − ПА − − − − − − ПД − 

2. April 9, 2014 4ПА − − − 2ПА 2НКв, 

2ПА 

НКв ПА 6ПА − 

3. April 10, 2014 3ПА − − − 2ПА 2НКв НКв − 6ПА − 

4. December 5, 2013 − ПД − − − − − − ПА − 

5. December 6, 2013 − − − − − − − − − − 

6. December 13, 2013 − − − − − − − − − − 

7. February 7, 2014 − − − − − − − − − ПА 

8. January 15, 2014 − − − − − − − − 2ПА − 

9. January 27, 2015 2ПА ПА − − ПА − НД − 5ПА − 

10. July 9, 2014 2ПА − − ПА ПА, 
НА 

НД − − 5ПА − 

11. July 11, 2014 − − − − ПА ПД ПА − ПА − 

12. June 9, 2014 − − − − − ПА − − ПА − 

13. March 3, 2014 − − − − 2ПА − 2ПД − 2ПА − 

14. March 30, 2014 − − − − ПЕ − − − ПА − 

15. May 6, 2014 11ПА НД, 

ПА 

3ПА ПА ПА ПА, 

НКв 

2НД 2ПА 10ПА, ПЕ − 

16. May 14, 2014 − − − − − НКв − − ПА − 

17. May 27, 2014 − − − − 2ПА − − − 8ПА − 

18. October 2, 2014 − − − − − − ПД, 

НКв 

− 3ПА − 

19. October 7, 2014 − − − − − 2НКв − − − − 

20. October 8, 2014 − − − − − − − − − − 

21. October 10, 2014 − НА − − − − − − − − 

22. September 10, 
2014 

− − − − − − − − 4ПА − 

23. July 15, 2015 − − − − − − − − − − 

24. July 16, 2015 − − − ПА − − ПА − − − 

25. May 16, 2015 − − − − − − − − − − 

26. May 18, 2015 − − − − − − НД − ПА, ПА − 

 

Внесемо отримані результати до графіку частотності мовленнєвих тактик, 

які трапляються в промовах В. Нуланд (див. Рис. 3.6). 
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Рис. 3.6 Частотність мовленнєвих тактик, що реалізують стратегію 

дискредитації в промовах В. Нуланд 

Отже, проаналізовані в цьому дослідженні приклади показали, що серед усіх 

віднайдених тактик, які реалізують стратегію дискредитації найпоширенішою 

порівняно з іншими в дипломатичному мовленні В. Нуланд є: згадування в 

негативному світлі. На другому місці є тактика звинувачення. Згідно з графіком 

частотності мовленнєвих тактик на рис. 3.6 В. Нуланд вдається до використання 

тактики згадування в негативному світлі у 60 МА, а до тактики звинувачення у 

20 МА. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що дві згадані вище 

тактики є основними тактиками у мовленні В. Нуланд за допомогою яких 

реалізується стратегія дискредитації в мовленні дипломата. На другому місці за 

своєю частотністю є група таких тактик: погрози, осуду та наказу, які 

трапляються рідше ніж тактики згадування в негативному світлі та 

звинувачення, а саме: у 14 МА, 14 МА та 12 МА.  

Тактики згадування в негативному світлі та звинувачення віднесемо до 

групи тактик з високою частотністю вживання. Тактики викриття погрози, осуду 

та наказу трапляються рідше в мовленні дипломата, тому ми відносимо їх до 

тактик середньої частотності вживання. До групи тактик, що реалізують 
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стратегію дискредитації з низькою частотністю вживання віднесемо усі інші 

тактики, а саме: безособове звинувачння (6 МА), «всеохопна правда» (3 МА), 

викриття (3 МА),  образа (3 МА), протиставлення (1 МА), адже випадки їх 

вживання є досить поодинокими. Отже, у мовленні В. Нуланд за критерієм 

частотності вживання ми виокремлюємо три групи тактик, що реалізують 

стратегію дискредитації (див. Рис. 3.7). 

 

Рис. 3.7 Групи мовленнєвих тактик в промовах В. Нуланд  

Діаграма на рисунку вище містить три групи мовленнєвих тактик, які ми 

розділили за критерієм частотності вживання. Отримані результати дозволили 

вважати високочастотними тактики, які зустрічаються у 15 % і більше, 

середньочастотними: у 5 %  ̶ 15 %, низькочастотними: менше 5 %. Загальна 

кількість тактик, які реалізують стратегію дискредитації в мовленні В. Нуланд 

склала 138. Отже, 138 МА = 100%. Далі ми виокремили частотність вживання 

кожної. 

Ми порахували частотність вживання кожної тактики у відсотках. Отже, 

результати були такими: частотність вживання тактики згадування в 

негативному світлі становить 60 МА, а отже 43,5 %; звинувачення: 22 МА            

(16 %).  Згадані вище дві тактики ми віднесли до тактик з високою частотністю 

вживання, адже їх сумарний відсоток становить 59,5 %.  

Частотність вживання тактик групи з середньою частотністю вживання, до 

якої ми віднесли тактики погрози, осуду та наказу становить відповідно 10,1 %, 

10,1 % та 8,7 %, що разом у сумі становить 28,9 %. Група тактик з низьокою 

частотністю вживання містить такі тактики, як безособове звинувачення (6 МА 
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= 4,3 %), «всеохопна правда»     (3 МА = 2,2 %), викриття (3 МА = 2,2 %), образа 

(3 МА = 2,2 %), протиставлення (1 МА = 0,7 %), що у сумі становить 11,5 % від 

100%.  

На основі отриманих результатів створимо порівняльну таблицю з метою 

визначення найчастіше використовуваних МА в промовах В. Нуланд для 

реалізації досліджуваних МТ (див. Табл. 3.10). 

Таблиця 3.10 

Реалізація МТ через прямі та непрямі МА різних типів 

 у текстах промов В. Нуланд 
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А П 22 3 3 3 12 4 2 3 58 1 111 

Н − 1 − − 1 − − − − − 2 

Д П − 1 − − − 1 3 − 1 − 6 

Н − 1 − − − 1 4 − − − 6 
Е П − − − − 1 − − − 1 − 2 

Н − − − − − − − − − − 0 
Км П − − − − − − − − − − 0 

Н − − − − − − − − − − 0 
Кв П − − − − − − − − − − 0 

Н − − − − − 8 3 − − − 11 

 

Як показано на таблиці вище, тактики реалізуються переважно 

асертивними МА (113), а саме : прямими асертивними МА (111 МА). 

Зафіксовано також директивні МА (12 МА), з яких 6 МА є прямими і 6 – 

непрямими;  прямі експресивні (2 МА); та непрямі квеситивні МА (11 МА).     

Отже, висловлення дипломата мають безумовно прямий асертивний, тобто 

стверджувальний характер. Здійснимо підсумковий аналіз усіх промов чотирьох 

дипломатів на основі отриманих тезультатів в наступному підрозділі. 
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3.6. Мовленнєві тактики реалізації стратегії дискредитації в 

промовах Д. Байєра, Дж. Пайєтта, С. Пауер, В. Нуланд за 2013-2015 рр. 

Досліджуючи промови дипломатів на наявність тактик, що реалізують 

стратегію дискредитації в мовленні ми помітили тенденцію вживання загальних 

шаблонних мовленнєвих конструкцій, так-званих лінгвальних маркерів, які 

характерні конкретній тактиці в досліджуваному дискурсі. Під поняттям 

лінгвального маркера розуміємо шаблонну фразу чи словосполучення, що 

вказує на конкретну мовленнєву тактику. До лінгвальних маркерів подекуди 

відносимо перформативні дієслова, наприклад: to condemn, be ironic, to urge, to 

call on, to expect, to be alarmed, to compare, та ін., які можуть бути як маркерами 

відповідних типів МА, так і входити в словосполучення різного лексичного 

наповнення і різних синтаксичних моделей. На основі промов С. Пауер,  

Дж. Пайєтта, В. Нуланд та Д. Баєра складемо таблицю віднайдених лінгвальних 

маркерів у досліджуваних текстах. Позначимо латинською літерою «X» об’єкт 

дискредитації (див. Табл. 3.11). 

Таблиця 3.11  

Лінгвальні маркери тактик, що реалізують стратегію дискредитації в 

досліджуваному англомовному дипломатичному дискурсі  

Назва 

мовленнєвої 

тактики 

 

Лінгвальні маркери в промовах англомовних 

дипломатів 

Звинувачення It is X that … 

Most shocking is that X … 

Unfortunately, X … 

… evidence of X … 

… X, which ... 

There is no doubt in mind that X 

This is X … 

… because of X. 

Безособове 

звинувачення 

Містить звинувачення без називання особи «Х». Не має 

виразних лінгвальних маркерів. 

Викриття But in fact X … 

… even though X … 

… even though X had not even … 

Not only…, but … 

We know of X … 
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X is not only…, but also… 

But we have repeatedly provided this Council with evidence of 

X… 

… was never about… and was always about X… 

… and not to…, as X has now begun to argue 

It is this idea…, that… 

…, it is the reason… 

… but we understand its … 

… the truth about X … 

«Всеохопна 

правда» 

It is evident that X … 

Furthermore, we note that X … 

It is clear that X … 

We are aware that X … 

We are confident that X … 

We know of X … 

We know that X … 

Nothing (we have seen) suggests any reason to doubt that X … 

It`s important not to lose the fact that X … 

Let us be clear that X … 

There is a substantial evidence of … 

Anyone knows that X … 

We have heard that X … 

We have seen…  

…as we’ve heard. 

… аs members know – and as, increasingly, all the world can 

see. 

We certainly believe that X … 

The truth here is that… 

When it comes to seeing the truth about… 

There is no mystery as to why X… 

Осуд We condemn X … 

We condemn that X … 

We are disappointed that… 

… is unacceptable. 

This is deplorable and unacceptable. 

Instead of …, X could… 

X …, instead of … 

But …, if X … 

But X …, rather than … 

X was the lone… to… 

 … the lone…out of…  

What X has done is wrong. 

If…, why doesn’t…, instead of… 

Погроза If X …, then … 

Наказ We urge X to… 
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We call on X to … 

We expect X … 

It is time for X to ... 

We look to X … 

X must … 

It is time for X to … 

The X has an obligation to … 

X must recognize that … 

X must … 

X has to … 

X should … 

Образа It is ironic that… 

It is more than ironic… 

Bitterly ironic, … 

It is bitterly ironic that… 

Згадування в 

негативному 

світлі 

We are alarmed by X … 

We were disturbed by X … 

We are deeply concerned about X … 

We are concerned to hear that X … 

We are deeply concerned by X … 

We reiterate our great concern over X … 

There is also, unfortunately … in X. 

Протиставлення In direct contrast to …, X … 

By contrast, X … 

In stark contrast to …, X … 

On the one side …, on the other side X … 

In return for, X … 

Unlike X, … 

…, contrary to X. 

While X … 

Despite …, X …. 

Compare… with the… 

In these contrasts…  

… smth versus smth. 

The contrast between … 

…contrary to… 

 

На основі проведеного аналізу всіх віднайдених в прикладах тактик, що 

реалізують стратегію дискредитації в текстах усіх досліджуваних промов, 

побудуємо загальну діаграму їх частотності та обчислимо їх відсоток окремо та 

у групах (див. Рис. 3.8). 
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Рис. 3.8 Частотність мовленнєвих тактик, що реалізують стратегію 

дискредитації в промовах дипломатів 

Отже, проаналізовані в цьому дослідженні приклади показали, що серед усіх 

віднайдених тактик, які реалізують стратегію дискредитації найпоширенішими 

порівняно з іншими в сучасному англомовному дипломатичному дискурсі є: 

згадування в негативному світлі та звинувачення. Відповідно до графіку 

частотності мовленнєвих тактик на рисунку вище, мовці вдаються до 

використання тактики згадування в негативному світлі у 302 МА, а до тактики 

звинувачення у 209 МА. Отримані результати дозволяють зробити висновок, що 

дві згадані вище тактики є основними тактиками у досліджуваному 

англомовному дискурсі за допомогою яких реалізується стратегія дискредитації. 

На другому місці за своєю частотністю є тактики наказу (135 МА), осуду (78 МА) 

та викриття (77 МА), які трапляються рідше ніж тактики згадування в 

негативному світлі, звинувачення та наказу. 

Тактики згадування в негативному світлі, звинувачення віднесемо до групи 

тактик з високою частотністю вживання (від 15 %). Тактики наказу (135 МА), 

осуду (78 МА) та викриття (77 МА) трапляються рідше в мовленні дипломата, 

тому ми відносимо їх до тактик середньої частотності вживання (від 5 % до           

15 %). До групи тактик, що реалізують стратегію дискредитації з низькою 
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частотністю вживання (до 5 %) віднесемо усі інші тактики за принципом 

спадання їх частотності, а саме: 

- «всеохопна правда» (34 МА);   

- протиставлення (29 МА); 

- погроза (23 МА); 

- безособове звинувачння (22 МА);  

- образа (21 МА).  

Отже, у досліджуваних текстах промов дипломатів за критерієм частотності 

вживання ми виокремлюємо три групи тактик, що реалізують стратегію 

дискредитації (див. Рис. 3.9). 

 

Рис. 3.9 Мовленнєві тактики, що реалізують стратегію дискредитації 

в промовах дипломатів (за критерієм частотності) 

Діаграма на рисунку вище містить три групи тактик, які ми розділили за 

критерієм частотності вживання. Загальна кількість тактик, які реалізують 

стратегію дискредитації в мовленні дипломатів склала 930. Отже, 930 МА = 

100%. Далі ми виокремили частотність вживання кожної. 

Ми порахували частотність вживання кожної тактики у відсотках. Отже, 

результати були такими: частотність вживання тактики згадування в 

негативному світлі становить 302 МА, а отже 32,5 %; звинувачення: 209 МА   

(22,5 %).  Згадані вище дві тактики ми віднесли до тактик з високою частотністю 

Мовленнєві тактики (100 %) 

Високочастотні   

(55%)            

1.Згадування в 

негативному світлі

(32,5 %)

2. Звинувачення

(22,5 %)

Середньочастотні 

(31,2 %)

1.Наказ (14,5 %) 

2. Осуд (8,4 %)

3. Викриття (8,3 %)

Низькочастотні 

(13,8 %)

1. «Всеохопна правда» (3,6 %)
2. Протиставлення (3,1 %)
3. Погроза (2,5 %)
4. Безособове звинувачення 
(2,3 %) 
5. Образа (2,3 %)
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вживання, адже їх сумарний відсоток становить 55 %. Частотність вживання 

тактик групи з середньою частотністю вживання, до якої ми віднесли тактики 

наказу, осуду та викриття, становить відповідно 14,5 %, 8,4 % та 8,3 %, що разом 

у сумі становить 31,2 %. Група тактик з низьокою частотністю вживання містить 

такі тактики, як: 

- «всеохопна правда» (34 МА = 3,6 %); 

- протиставлення (29 МА = 3,1 %); 

- погроза (23 МА = 2,5 %); 

- безособове звинувачення (22 МА = 2,3 %); 

- образа (21 МА = 2,3 %), що у сумі становить 13,8 % від 100%.  

На основі отриманих результатів створимо порівняльну таблицю з метою 

визначення найчастіше використовуваних МА в досліджуваному ДД для 

реалізації МТ (див. Табл. 3.12). 

Таблиця 3.12 

МА, що реалізують стратегію дискредитації в промовах  

Д. Байєра, Дж. Пайєтта, С. Пауер, В. Нуланд 

 Д. Байєр Дж. Пайєтт С. Пауер В. Нуланд РАЗОМ (МА) 

А П 193 47 395 111 746 
Н 3 0 8 2 13 

Д П 43 1 35 6 85 
Н 37 2 17 6 62 

Е П 0 0 1 2 3 
Н 0 0 0 0 0 

Км П 2 0 4 0 6 
Н 0 0 1 0 1 

Кв П 1 0 0 0 1 
Н 0 1 1 11 13 

 

Як показано на таблиці вище, віднайдені нами тактики в досліджуваних 

промовах чотирьох дипломатів реалізуються переважно асертивними МА (759), 

а саме: прямими асертивними МА (746 МА). На другому місці за частотністю є 

директивні МА (148 МА), з яких 85 МА є прямими, а 63 МА − непрямими. 

Зафіксовано також прямі експресивні МА; комісивні (7 МА), з яких 6 МА є 

прямими, а 1 МА − непрямим; квеситивні МА (13 непрямих та 1 прямий МА).  
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Загалом, у промовах переважають прямі МА (746 + 85 + 3 + 6 + 1 = 841). 

Відповідно, непрямих МА: 89 (13 + 62 + 0 + 1 + 13). Отже, висловлення 

дипломата мають безумовно прямий асертивний характер.  

Отже, результати аналізу показали, що асертивність  ̶  одна з основних 

характеристик дипломатичного дискурсу. Основними мовленнєвими тактиками 

реалізації стратегії дискредитації в досліджуваних промовах виявилися тактика 

згадування в негативному світлі та звинувачення. Другорядними за своєю 

частотністю були тактики наказу, осуду та викриття. Поодинокі висловлення 

містили такі МТ, як «всеохопна правда», протиставлення, погроза, безособове 

звинувачення та образа. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Використання дипломатами США навмисної двозначності є поширеним 

явищем, здатним сприяти реалізації стратегії дискредитації в англомовному 

дипломатичному дискурсі. У промовах американських дипломатів використано 

лексеми з сумнівним значенням – інтенсифікатори прийому «анонімного 

авторитету». Це, зокрема, група прикметників, виокремлених у класифікації          

Р. Фелд за семантичними ознаками: necessary / unnecessary (необхідний / 

непотрібний), right (правильний), responsible (відповідальний), unlikely 

(малоймовірний), critical (критичний), serious (серйозний), significant (значний, 

істотний, важливий), widespread (поширений, розповсюджений), unacceptable 

(неприйнятний), sufficient (достатній), futher (подальший, додатковий). Ці 

лексеми з нечітким значенням постають інтенсифікаторами мовленнєвих тактик 

реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі, як-

от: звинувачення, згадування в негативному світлі, «всеохопної правди», 

викриття, безособового звинувачення, погрози, наказу, осуду, образи. Перелічені 

тактики зафіксовано в промовах усіх чотирьох американських дипломатів 

(Д. Байєра, Дж. Пайєтта, С. Пауер, В. Нуланд).  

2. Ми порахували частотність вживання кожної розглянутої нами тактики у 

промовах Д. Байєра, С. Пауер, Дж. Пайєтта, В. Нуланд. Згідно з одержаними 
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результатами, частотність вживання тактики згадування в негативному світлі 

становить 32,5 %; звинувачення: 22,5 %.  Згадані дві тактики віднесено до тактик 

з високою частотністю вживання, адже відсоток кожної більше 15 %, а їх 

сумарний відсоток становить 55 %. Частотність вживання тактик групи з 

середньою частотністю вживання, до якої ми віднесли тактики наказу, осуду та 

викриття, становить відповідно 14,5 %, 8,4 % та 8,3 %, що разом у сумі становить 

31,2 %. Група тактик з низьокою частотністю вживання містить такі тактики, як 

«всеохопна правда» (3,6 %); протиставлення (3,1 %); погроза (2,5 %); безособове 

звинувачення (2,3 %); образа (2,3 %), що у сумі становить 13,8 % від 100%. 

Відповідно, дослідження мовлення дипломатів виявило, що мовленнєвими 

тактиками в англомовному дипломатичному дискурсі, які сприяють реалізації 

стратегії дискредитації є: тактика згадування в негативному світлі  ̶  32,5 %, 

звинувачення   ̶  22,5 %, наказ  ̶  14,5 %, осуд  ̶  8,4 %, викриття  ̶  8,3 %, «всеохопна 

правда»  ̶ 3,6 %, протиставлення  ̶  3,1 %, погроза  ̶  2,5 %,  безособове 

звинувачення  ̶  2,3 %, образа  ̶  2,3 %.  

3. У чотирьох досліджуваних мовців провідними виявилися дві тактики: 

тактика згадування в негативному світлі й тактика звинувачення, які найповніше 

та найчастотніше реалізують стратегію дискредитації в мовленні дипломатів 

переважно через прямі асертивні МА, що безумовно свідчить про 

стверджувальний характер мовлення в текстах промов усіх чотирьох дипломатів. 

 

Результати дослідження, що відображені в розділі, представлені у працях 

127-136; 140-141. 
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ВИСНОВКИ 

 Комунікативно-функціональною характеристикою дипломатичного 

дискурсу є відтворення й зберігання інформації, з одного боку, і вплив на 

одержувача інформації з іншого, тому дипломатичний дискурс має певну 

цілеспрямованість і прагматичну установку. Дипломатичному дискурсу також 

властивий елемент маніпуляції − впливу на свідомість адресата, а дипломатична 

комунікація – це маніпулятивний діалог, який містить приховане керування 

третіми особами. Метою дипломатичної комунікації є інформування й 

спонукання до дії, тобто маніпуляція. Одним із основних типів англомовного 

дипломатичного дискурсу є дипломатична промова, яку відносимо до 

аргументативного типу дипломатичної комунікації, якому, як показало 

дослідження, притаманна явна асертивність. Стратегію дискредитації в роботі 

потрактовано як одну з конфронтативних дискурсивних стратегій, що є 

сукупністю певних зумисних мовленнєвих дій, які спрямовані на підрив 

авторитету, іміджу чи довіри.  

З’ясовано, що стратегія дискредитації є однією з найпотужніших 

конфліктних стратегій мовної поведінки англомовного дипломата, яка 

реалізується в дипломатичному дискурсі за допомогою тактик звинувачення, 

безособового звинувачення, викриття, «всеохопної правди», осуд, погрози, 

наказу, образи, згадування в негативному світлі, протиставлення. 

В роботі використано інтеграційну методику лінгвістичного 

дослідження, що охопила методи дискурс-аналізу, контент-аналізу, а також 

описового аналізу. Метод контент-аналізу став передумовою відбору 

фактичного матеріалу. Досліджувані промови були охарактеризовані з точки 

зору тональності.  

  Установлено, що висловленням дипломатів притаманна негативна, 

подекуди маніпулятивна тональність, а індикаторами такого типу тональності є 

слова з негативною конотацією, вжиті щодо об’єкта дискредитації.  Аналіз даних 

вивчення мовлення дипломатів засвідчив, що тексти промов Саманти Пауер, 

Джеффрі Пайєтта, Вікторії Нуланд та Деніела Байєра містять накопичення слів 
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із негативною конотацією, а це здійснює ефект впливу на слухача, в чому і 

виражається їх негативна тональність. Одиниці Russia, Russian Federation 

об’єктивують складову  cценарію  СД «ти» (Russia, Russian Federation) і другу 

складову «поганий». Слова, що неодноразово повторюються, схиляють слухача 

до мисленнєвої дискредитації РФ. До них належать такі індикатори (в дужках 

вказано кількість вживання, разів): separatist (153), force (77), military (59), 

weapon (45), attack (43), violation (39), fight (32),  occupation (27), crisis (26), armed 

(22), conflict (20), hostage (16), sanction (15), violence (11),  failed (11), fighter (11), 

illegal (10), war (8),  aggression (7), tank (6), fuel (5).  

  Накопичення слів з негативною конотацією в промовах здійснює ефект 

впливу на слухача, в чому і виражається їх маніпулятивна тональність. Лексеми, 

що неодноразово повторюються, схиляють слухача до мисленнєвої 

дискредитації. Проведений контент-аналіз довів можливість виокремлення 

стратегії дискредитації, оскільки наявна в промовах тема агресії / насильства з 

боку РФ повинна мати підстави до протидії, зокрема вербальної, з боку 

дипломатів США.   

  Дискурс-аналіз став одним з провідних методів, що використовувалися у 

нашому дослідженні. За допомогою цього методу було визначено приховану 

інтенцію досліджуваних текстів, та мовленнєві тактики, що реалізують стратегію 

дискредитації в них.  

  Тактика звинувачення має на меті передавання дипломатом негативної 

оцінки дій і/або вчинків третіх осіб (у розглянутих промовах  ̶  Росії). Якщо  

мовець висловлює звинувачення у присутності третіх осіб, то мова йде про 

дискредитацію. Тактика звинувачення відрізняється від образи тим, що не 

передбачає наміру принизити чи висміяти. Мовець її реалізує прямими 

асертивними МА. Лінгвальними маркерами тактики у промовах англомовних 

дипломатів є такі лексичні засоби: It is X that …; Most shocking is that X …; 

Unfortunately, X …; … evidence of X …; … X, which ...; There is no doubt in mind that 

X; This is X …; … because of X.   

  Тактика згадування в негативному світлі спрямована на представлення 
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об’єкта дискредитації в негативному світлі. Висловлення, як правило, наповнене 

лексемами з негативною конотацією, результатом чого є нагромадження 

негативу, що руйнує позитивний образ адресата. Лінгвальними маркерами цієї 

тактики у промовах американських дипломатів є такі лексичні засоби: We are 

alarmed by X …; We were disturbed by X …; We are deeply concerned about X …; We 

are concerned to hear that X …; We are deeply concerned by X …; We reiterate our 

great concern over X …; There is also, unfortunately … in X…. 

 Тактика викриття має на меті розкрити негативні сторони об’єкта 

дискредитації шляхом подання фактів. Реалізується прямими асертивними МА. 

Лінгвальними маркерами цієї тактики у промовах американських дипломатів є 

такі лексичні засоби: But in fact X …; … even though X …; … even though X had not 

even …; Not only…, but …; We know of X …; X is not only…, but also…; But we have 

repeatedly provided this Council with evidence of X …; … was never about … and was 

always about X …; … and not to…; as X has now begun to argue; It is this idea…, 

that…;…, it is the reason…;… but we understand its …; … the truth about X.  

  Тактику наказу, спрямовану на жорстке спонукання, мовець реалізує 

переважно директивними мовленнєвими актами. Суть цієї тактики  полягає в 

нав’язуванні дипломатом певних дій адресатові шляхом використання прямих і 

непрямих директивів, подекуди асертивів. Лінгвальними маркерами тактики в 

промовах англомовних дипломатів є такі лексичні засоби: We urge X to…; We call 

on X to …; We expect X …; It is time for X to ...; We look to X …; X must …; It is time 

for X to …; The X has an obligation to …; X must recognize that …; X must …; X has 

to …; X should … У наказовому способі щодо об’єкта дискредитації уживаються 

такі слова, як: pull back, deploy, begin, withdraw, restore, return.  

  Тактика осуду реалізує інтенцію дипломата висловити негативну оцінку 

щодо тієї чи тієї дії / бездіяльності його або третьої особи; критикувати її 

діяльність на основі прямих асертивів. До лінгвальних маркерів цієї тактики 

належать такі лексичні засоби: We condemn X …; We condemn that X …; We are 

disappointed that…; … is unacceptable; This is deplorable and unacceptable; Instead 

of …, X could…; X …, instead of …; But …, if X …; But X …, rather than …; X was 
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the lone… to…; … the lone…out of…; What X has done is wrong; If…, why doesn’t…, 

instead of…. 

  Тактика образи реалізує інтенцію «зачепити» імідж об’єкта дискредитації, 

що містить відтінок особистого ставлення дипломата до адресата, котрий 

полягає в згадуванні об’єкта дискредитації, його вчинків у зневажливому тоні, з 

висміюванням або іронією. Це передбачає безпосередньо негативну 

характеристику об’єкта дискредитації чи його негативну оцінку. Ця тактика 

реалізується за допомогою прямих асертивних МА, що містять лексичні засоби  

з негативною семантикою. Лінгвальними маркерами цієї тактики в промовах 

американських дипломатів є такі лексичні засоби: It is ironic that…; It is more than 

ironic…; Bitterly ironic…; It is bitterly ironic that… і т. п. Зафіксовано вживання 

дипломатами фраз, словосполучень чи речень, що мають образливий характер, 

зневажливе забарвлення, завданням яких є висміяти чи принизити об’єкт 

дискредитації (Х), також ті, що містять іронію, як-от: the parallel reality in which 

the X is apparently living; X has decided, it seems, to rewrite its borders, but it cannot 

rewrite the facts; so many of the assertions made this afternoon by the X are without 

basis in reality; X’s ridiculous and false statement purporting Western intervention; 

Russian tale.  

  Тактика «всеохопної правди» реалізує інтенцію представити об’єкт 

дискредитації або інформацію про нього так, наче всі про це вже знають. Ця 

тактика реалізується прямими асертивними МА. Мовними маркерами цієї 

тактики в промовах американських дипломатів є такі лексичні засоби: It is evident 

that X …; Furthermore, we note that X …; It is clear that X …; We are aware that X 

…; We are confident that X …; We know of X …; We know that X …; Nothing (we have 

seen) suggests any reason to doubt that X …; It`s important not to lose the fact that X 

…; Let us be clear that X …; There is a substantial evidence of …; Anyone knows that 

X …; We have heard that X …; We have seen…;…as we’ve heard; … аs members know 

– and as, increasingly, all the world can see; We certainly believe that X …; The truth 

here is that…; When it comes to seeing the truth about…; There is no mystery as to 

why X…. 
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  Тактика погрози спрямована на керування подальшою діяльністю 

адресата, що призводить до зміцнення статусу мовця. Він погрожує, інформуючи 

про свої майбутні дії, які потенційно матимуть негативні наслідки для партнера. 

Ця тактика належить до таких, що обмежують волю адресата, визначаючи його 

майбутні дії, і реалізується асертивними, а також комісивними МА. Характерна 

побудова висловлення з if  («Якщо…, то…»  ̶  If…, then… та ін.).  

  Тактика безособового звинувачення передбачає висунення звинувачень 

щодо об’єкта дискредитації, проте мовець при цьому не називає його, вона 

реалізується прямими асертивними МА. Тактика містить звинувачення без 

зазначення особи «Х» і не має спеціальних мовних маркерів. 

Тактика протиставлення спрямована на зіставлення двох сторін, одну з 

яких дипломат схвалює, а іншу засуджує; вона реалізується прямими 

асертивними МА. Лінгвальними маркерами цієї тактики в промовах 

англомовних дипломатів є такі лексичні засоби: In direct contrast to …, X …; By 

contrast, X …; In stark contrast to …, X …; On the one side …, on the other side X …; 

In return for, X …; Unlike X, …; …, contrary to X; While X …; Despite …, X …; 

Compare… with the…; In these contrasts…; … smth versus smth; The contrast between 

…; … contrary to ….   

За даними проведеного аналізу, стратегію дискредитації в англомовному 

дипломатичному дискурсі мовець реалізує за посередництвом наступних тактик: 

звинувачення, безособового звинувачення, викриття, «всеохопної правди», осуду, 

погрози, наказу, образи, згадування в негативному світлі, протиставлення. 

Кожну  з цих тактик характеризує конкретний визначений потенціал 

мовленнєвих актів, але загалом превалюють мовленнєві акти асертиви, що 

засвідчує переважно стверджувальний характер дискредитувальних висловлень. 

Кожній тактиці властивий певний, більший чи менший за обсягом набір 

лінгвальних маркерів, причому цей набір є нульовим лише для тактики 

безособового звинувачення.  

  Подальший аналіз засвідчив, що серед усієї низки зафіксованих тактик 

реалізації стратегії дискредитації провідними, найпоширенішими в сучасному 
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англомовному дипломатичному дискурсі є згадування в негативному світлі та 

звинувачення. Ці дві тактики мають високу частотність уживання, адже їхня 

сумарна частка становить понад 59,5%. До групи тактик з середньою частотністю 

вживання належать тактики наказу, осуду та викриття, сумарна частка їхнього 

вживання складає 31,2%. Група тактик із низькою частотністю вживання 

включає «всеохопну правду», протиставлення, погрозу, безособове звинувачення, 

образу, що загалом становить 13,8%.  

Також з᾽ясовано, що, маючи стверджувальний характер, висловлення 

дипломатів містять лексеми, які не мають чіткого значення. Серед них у 

промовах дипломатів зафіксовано такі, що реалізують прийом «анонімного 

авторитету» –  necessary/unnecessary, right, responsible, unlikely, critical, serious, 

significant, widespread, common, special, unacceptable, sufficient, futher – та 

виступають як інтенсифікатори. Встановлено, що, вдаючись до зумисної 

двозначності, дипломат за допомогою вищезгаданих лексичних одиниць 

оптимізує свій уплив на процес сприйняття адресатом мовлення. Такий прийом 

сприяє реалізації стратегії дискредитації в англомовному дипломатичному 

дискурсі напередодні військового конфлікту та у фазах його чергового 

загострення. 

Перспективним напрямом подальшого дослідження вбачаємо більш 

докладне  вивчення способів та засобів реалізації мовцем інших стратегій у 

дипломатичному дискурсі, вивчення їхнього репертуару на матеріалі політичного 

дискурсу, аналізу впливу гендерних відмінностей на структурування 

дипломатичного дискурсу, а також дослідження способів реалізації стратегії 

дискредитації в інших видах дискурсу та на матеріалі інших мов. 
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