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АНОТАЦІЯ 

Вецкур Т. А. Соціопрагматичні особливості повчального дискурсу 

(на матеріалі англомовної прози середини XX – початку XXI століть). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 12.02.04 – германські мови. – Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі Українки; Запорізький національний 

університет, Луцьк – Запоріжжя, 2018.  

 

У дисертації розглянуто соціальний та прагматичний компоненти 

повчального дискурсу в комплексі його лінгвальних і екстралінгвальних 

характеристик. Аналіз дискурсивних фрагментів за дев’ятьма параметрами 

дозволив виділити три різновиди повчального дискурсу: моралістичний, 

інструктивний та фатичний. Спільними рисами для вищезазначених різновидів 

є наявність повчального впливу й закріплені ролі учасників комунікації, а саме 

адресант постає в ролі учителя, а адресат – в ролі учня. Відмінності між видами 

повчального дискурсу обумовлено інтенцією адресанта та ситуацією 

спілкування.  

Повчальний моралістичний дискурс – це статусно-маркований 

комунікативний вплив, основним завданням якого є передача адресату 

моральних правил та установок, а також корекція його девіантної поведінки. 

Основними характеристиками такого дискурсу є аксіологічний і персуазивний 

компоненти, опозиція цінностей та статусно-рольові відносини комунікантів.  

Аксіологічний компонент повчального моралістичного дискурсу 

виявляється у наявності оцінних лексичних одиниць та невербальних засобів. 

Для підсилення повчального впливу адресант може комбінувати різні види 

оцінок, як загальні, так і часткові. Для надання позитивної оцінки переважно 

використовуються такі лексичні одиниці, як good, nice, fine, important, real, 

better, brilliant, bright, great. Найпоширенішими засобами вираження негативної 
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оцінки є такі лексичні одиниці: stupid, silly, trouble, bad, fool, terrible, tough, 

idiot, crazy, hate (v), nonsense.  

Аксіологічний та персуазивний компоненти повчального моралістичного 

дискурсу і наявна опозиція цінностей обумовлюють вибір мовцем персуазивної 

дискурсивної стратегії. Засобами актуалізації тактик персуазивної стратегії є: 

оцінні елементи, модальні дієслова must, could, might (часто у поєднанні з 

перфектними інфінітивами), умовні речення трьох типів, модальні конструкції 

на зразок had better, імперативні конструкції, часові форми Present Continuous, 

Present Perfect, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, спонукальні 

конструкції типу let’s + inf, підсилювальна частка do.  

Статусно-рольові відмінності комунікантів визначають стратегію 

домінування у повчальному моралістичному дискурсі. Стратегія домінування 

розглядається як конфронтаційна комунікативна стратегія, що призводить до 

комунікативних невдач та перешкоджає успішній реалізації повчання. 

Мовними засобами актуалізації стратегії домінування є інвективна лексика, 

умовні речення трьох типів та граматичні форми на позначення майбутньої дії: 

звороти to be going to, to be about to, часові форми Present Continuous, Future 

Simple, Future Continuous, конструкція Complex Object з дієсловом want, 

імперативи, дерогативна лексика.    

Серед стилістичних прийомів у повчальному моралістичному дискурсі 

провідну роль відіграють метафори, епітети, гіперболи, антитези, повтори, 

риторичні питання. Серед невербальних засобів провідне місце посідають 

кінесичні – 53 % з боку адресанта та 63 % з боку адресата й просодичні – 32 % і 

25 % відповідно.    

Повчальний інструктивний дискурс – це такий комунікативний 

повчальний вплив, який покликаний сформувати в адресата конкретно-

предметну компетенцію або поведінкову модель у певній ситуації, що вимагає 

чітких дій. Основними характеристиками повчального інструктивного дискурсу 

є секвенційність, компетентність адресанта та асертивний характер висловлень.   
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З огляду на таку ознаку, як секвенційність, було виділено стратегію 

множинності інструкцій. Засоби її актуалізації такі: імперативні звороти, 

підрядні речення умови та часу, модальні дієслова could, have to, should. 

Характерною особливістю висловлень в рамках цієї стратегії є насиченість 

дейктичними елементами, прислівниками послідовності та сполучниками 

сурядності. 

Компетентність адресанта слугує основою для таких дискурсивних 

стратегій, як демонстративна та стратегія застереження. Демонстративна 

стратегія маркується дієсловами show, demonstrate, teach, follow, imitate, practice 

або похідними лексичними одиницями, а також значною кількістю елементів 

на позначення невербальної поведінки комунікантів, серед яких переважає 

кінесика – 69 % проявів з боку адресанта і 57 % з боку адресата. Стратегія 

застереження має чітко виражену темпоральну спрямованість у майбутнє, тому 

їй притаманні граматичні форми на позначення майбутньої дії: звороти to be 

going to, to be about to, часові форми Present Continuous, Future Simple, Future 

Continuous, Future Perfect та умовні речення першого типу. 

Стратегія тиску на співрозмовника – це асертивна стратегія повчального 

інструктивного дискурсу. Стратегія тиску на співрозмовника містить значну 

кількість імперативів, анафоричних та епіфоричних повторів, Complex Object, 

імперативи, загальні й розділові питання. 

Повчальний інструктивний дискурс характеризується меншою кількістю 

стилістичних засобів порівняно з моралістичним, проте такі синтаксичні 

прийоми, як паралельні конструкції, повтори та інверсія вживаються 

адресантом і сприяють розумінню інструкції адресатом.  

Повчальний фатичний дискурс визначено як м’який комунікативний 

вплив, в якому спостерігається конвергенція двох функцій – фатичної й 

емотивної. Фатична функція полягає у підтриманні та завершенні мовленнєвого 

контакту зі співрозмовником, в той час як емотивна функція зосереджена 

навколо почуттів та емоцій адресанта, а також його ставлення до адресата. З 



5 

 

метою реалізації фатичної та емотивної функцій повчання адресант 

використовує широкий інструментарій вербальних та невербальних засобів.  

Основними показниками фатичного характеру повчання слугує тема 

розмови (жартівлива або тривіальна), незавершений характер повчання (зміна 

теми), використання адресантом стилістичних прийомів – метафори, 

антономазії, персоніфікації, іронії, гіперболи, літоти, зевгми, антитези, а також 

невербальні вияви емоцій, наприклад сміх. Про наявність емотивної функції 

свідчить використання адресантом фатичних емотонів, висловлень оцінного 

характеру, порушення послідовності фатичних реплік та невербальні 

компоненти комунікації. 

У повчальному фатичному дискурсі також виявлено домінування кінесики, 

що становить 69 % (адресант і адресат) від усіх невербальних проявів, та 

просодики – 17 % (адресант) і 15 % (адресат). Усі вищевказані елементи 

характеризують стратегію девалідизації повчання, яка полягає у навмисному 

применшенні адресантом повчального впливу та ослабленні іллокутивних сил 

тих висловлень, з яких складається повчання.  

Перспективи дослідження полягають в аналізі лінгвокультурних та 

гендерних особливостей повчального дискурсу, залученні останніх досягнень 

лінгвоконцептології (визначення концептуальних метафор у повчальному 

дискурсі), розширенні спектра соціальних характеристик, що підлягають 

аналізу (вік, професія, соціальне походження).       

Ключові слова: соціопрагматика, повчальний дискурс, мораль, інструкція, 

фатика, стратегія, тактика, інтенція, дискурсивний маркер, невербальна 

комунікація. 
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SUMMARY 

Vetskur T. A. Sociopragmatic Peculiarities of Didactic Discourse (based on 

the  English prose of the second half of the 20
th

 – the beginning of the 21
st
 

century). – Manuscript. 

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

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

 

The dissertation deals with the social and pragmatic components of didactic 

discourse which is studied in the unity of its linguistic and extralinguistic features. 

The didactic discourse is analyzed according to the nine parameters: participants, 

chronology, goals, values, strategies, themes, types, precedent texts, and discourse 

formulae. As a result, the three distinctive discourse types are singled out – 

moralistic, instructive, and phatic. The given three discourse types produce certain 

didactic impact, with the participants’ roles being fixed: the addressor’s role is that of 

a Teacher, and the addressee’s role is that of a Pupil. The three types differ by the 

addressor's intention and the communicative situation.   

The didactic moralistic discourse is treated as communicative influence where a 

person’s status plays a prominent role. Its main function is to pass down moral rules 

and principles to the addressee, as well as to correct his/her deviant behavior, if 

necessary. The didactic moralistic discourse is persuasive in nature; it is based on 

axiological principles and manifests participants’ status and role inequality. 

The axiological component of such discourse is revealed by evaluative lexical 

units and nonverbal means. To boost his/her didactic impact, the addressor can 

combine different kinds of evaluation, both general and partial. To provide positive 

assessment words good, nice, fine, important, real, better, brilliant, bright, great are 

used. The most common way to express negative evaluation is to use the following 

lexemes: stupid, silly, trouble, bad, fool, terrible, tough, idiot, crazy, hate (v), 

nonsense. 

The axiological and persuasive components of the didactic moralistic discourse, 

as well as the opposition of values manifested in it, determine the speaker’s choice of 
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the persuasive discourse strategy. This strategy is marked by the presence of 

evaluative elements, modal verbs must, could, might (often combined with Perfect 

infinitives), conditional sentences of Types I, II, III, modal structures of had better 

type, imperative structures, tense forms of Present Continuous, Present Perfect, 

Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, cohortative constructions of let’s 

+ inf type, intensifier do. 

The status and role differences between the participants provide the ground for  

dominance strategy within the didactic moralistic discourse. This strategy is viewed 

as a confrontational one, making communication infelicitous and greatly reducing the 

didactic impact. This strategy is marked by invectives, conditional sentences of Types 

I, II, III and various grammar and tense forms expressing a future action – to be going 

to, to be about to, Present Continuous, Future Simple, Future Continuous, the 

construction Complex Object with the verb want, imperatives and derogatory 

vocabulary.  

The stylistic devices in the didactic moralistic discourse vary. The most 

prominent role is played by metaphors, epithets, hyperboles, anthisesis, repetitions, 

and rhetorical questions. The most frequent nonverbal means of communication used 

by the addressor and the addressee belong to the kinesics domain (53 % and 63 %) 

and prosodic features (32 % and 25 %) respectively. 

The didactic instructive discourse is defined as a communicative didactic impact 

meant to develop the addressee’s procedural competence or behaviour pattern in a 

certain situation requiring specific actions. The main characteristics of this discourse 

is its sequential nature, the addressor’s competence and highly assertive utterances. 

The sequential nature serves as a foundation for the strategy of multiple 

instructions. The latter is realized in discourse by means of imperative constructions, 

subordinate clauses of time and condition, modal verbs could, have to, should. Within 

this strategy a wide use of deictic elements, sequence adverbs, and coordinative 

conjunctions is recorded.  

The addressor’s competence provides the basis for two discourse strategies – 

demonstration and warning. The former contains a variety of action verbs like show, 
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demonstrate, teach, follow, imitate, practice or their derivatives. In addition, there is 

a great number of kinesics nonverbal elements which are used by the addressor more 

often since he/she generates the instruction – 69 % compared to 57 % of kinesics 

signs of the addressee. The warning strategy is clearly future-oriented, therefore 

constructions to be going to, to be about to, tense forms Present Continuous, Future 

Simple, Future Continuous, Future Perfect and conditional sentences of Type I are 

employed by the addressor to realize his/her intentions.   

Since the instructive discourse is highly assertive, the strategy of exerting 

pressure on the addressee is included into the addressor’s toolkit. It is characterized 

by nominal sentences and elliptical structures, anaphoric and epiphoric repetitions. 

Complex Object, imperatives, general and disjunctive questions. 

The didactic instructive discourse has fewer stylistic devices compared to the 

moralistic one. Those present are mostly registered at the syntactic level and include 

parallel constructions, repetitions and inversion which are meant to facilitate the 

addressee’s understanding of the instruction. 

The didactic phatic discourse is understood as a mild communicative impact 

where two language functions are converged – phatic and emotive. The former is to 

maintain the conversation going or bring it to an end, while the latter is to foreground 

the addressee’s feelings and emotions, as well as his/her attitude to the interlocutor. 

In order to implement these two functions the addressor uses numerous verbal and 

nonverbal means. 

The didactic influence can be qualified as phatic under the following conditions: 

the trivial or humorous topic, unfinished didactic narrative (topic switch), presence of 

stylistic devices such as metaphor, antonomasia, personification, irony, hyperbole, 

litotes, zeugma, antithesis, etc. Nonverbal manifestation of emotions (laughter) can 

also reveal the phatic nature of didactic discourse. The emotive function is revealed 

through phatic emotones, evaluative statements, disrupted sequence of phatic moves 

and the nonverbal component of communication. 

The kinesics system of coding constitutes 69 % of nonverbal manifestations 

both of the addressor and the addressee. Prosodic elements are less frequent – 17 % 
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and 15 %, respectively. All the above means are typical of the strategy of didactic 

devalidization which means that didactic influence is deliberately reduced by the 

addressor and the illocutionary forces of speech acts are weakened.        

Further didactic discourse studies can be more interdisciplinary in character, for 

instance integrating culture or gender approaches as well as the latest findings in 

cognitive linguistics (Conceptual Metaphor Theory, Blending Theory). Another way 

is to steer towards sociolinguistics, analyzing age, occupation and background factors 

in greater detail. 

Key words: sociopragmatics, didactic discourse, moral, instruction, phatic 

communication, strategy, tactics, intention, discourse marker, nonverbal 

communication. 
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ВСТУП 

 

Сучасна парадигма лінгвістичних досліджень вирізняється 

антропоцентризмом. Мовні явища аналізують насамперед з огляду на їх 

використання та сприйняття людиною, а також як засоби впливу на людину. 

Формування та соціалізація особистості – складні й тривалі процеси, у яких 

мова відіграє провідну роль, а навчання, повчання й настанова виступають 

основними їх інструментами.    

Повчання постає об’єктом вивчення в багатьох дисциплінах – лінгвістиці, 

педагогіці, літературознавстві, соціології та філософії. Мовне втілення 

повчання досліджують у межах певних соціальних інститутів, зокрема в 

педагогічному [4; 69; 76; 106–107; 113; 156; 170], навчально-педагогічному [41], 

дидактичному [105; 268], науково-дидактичному [142], автоматизованому 

дидактичному [299] та аудиторному (classroom discourse) [182; 185; 302] 

дискурсах. Також досліджувалася основоположна роль повчання в жанрі 

паремій [50; 56; 90; 136].  

Наукових студій, у яких розглядають саме повчальний дискурс, небагато. 

Серед них дисертація О. В. Авдосенко [2], присвячена категорії настанови в 

повчальному дискурсі в сучасній німецькій мові, а також розвідки 

О. О. Шутової [162–164]. Вони вирізняються порівняльним характером, 

оскільки матеріалом дослідження слугували українські, російські, англійські та 

французькі фольклорні дидактичні тексти.  

Актуальність дослідження зумовлена потребою ґрунтовного аналізу 

повчання у дискурсології з врахуванням надбань прагматики, комунікативної 

лінгвістики та соціолінгвістики.  

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 

комплексної наукової теми «Системні та функціональні характеристики мовних 

одиниць фонетичної, граматичної та лексичної систем сучасної англійської 

мови», яка розробляється кафедрою практики англійської мови 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (тема 
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затверджена вченою радою університету, протокол № 9 від 21 травня 1998 

року, перезатверджена вченою радою університету, протокол № 2 від 25 

вересня 2014 року). Тему роботи затверджено вченою радою Волинського 

державного університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 24 листопада 

2005 року, тему уточнено вченою радою Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, протокол № 4 від 27 листопада 2014 року.            

Мета нашого дисертаційного дослідження – встановити, проаналізувати 

та описати соціопрагматичні особливості англомовного повчального дискурсу. 

Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань: 

 визначити категорійно-поняттєву та методологічну базу дослідження; 

 здійснити параметризацію повчального дискурсу за такими 

показниками, як учасники, хронотоп, цілі, цінності, стратегії, матеріал, 

різновиди та жанри, прецедентні тексти, дискурсивні формули; 

 розкрити структурні та соціопрагматичні характеристики різних видів 

повчального дискурсу; 

 встановити стратегії й тактики реалізації інтенції адресанта в різних 

видах повчального дискурсу; 

 окреслити мовні засоби й стилістичні прийоми морфологічного, 

лексичного та синтаксичного рівнів, властиві тактикам у повчальному дискурсі; 

 схарактеризувати інструментарій дискурсивних маркерів у 

висловленнях адресанта й адресата; 

 дослідити невербальний супровід повчання та його ефективність.  

Об’єктом дослідження обрано англійськомовний повчальний дискурс як 

спрямований на адресата (адресатів) комунікативний вплив у комплексі його 

лінгвальних та екстралінгвальних характеристик.   

Предметом аналізу виступають соціолінгвістичні та прагматичні 

параметри англійськомовного повчального дискурсу.  

Матеріалом дослідження слугували 930 фрагментів англійськомовного 

повчального дискурсу, дібраних методом суцільної вибірки з 32 художніх 
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творів британських, ірландських, канадських та американських письменників 

другої половини XX – початку XXI століття загальним обсягом 143 954 

слововживань. 

Теоретико-методологічною базою дослідження є фундаментальні праці 

в галузі дискурсології, присвячені дискурсивним стратегіям (Т. ван Дейк [49], 

М. О. Кузнецова [83–85], К. В. Піщікова [121], А. А. Семенюк [131], 

О. В. Фадєєва [151], В. Ю. Федотова [152]), дискурсивним маркерам (С. Ервін-

Тріпп [233], М. Колл [289], О. Криницька [79], Й. Машлер [248], С. Мюллер 

[252], Е. Трогот [286], Б. Фрейзер [213], Д. Шифрін [248]), стилістиці дискурсу 

(П. Сімпсон [275], К. Уейльс [316]), синергетиці дискурсу (Т. І. Домброван [51; 

194–195], Л. С. Піхтовнікова [115–119]), граматиці дискурсу (Р. Лонгакр [246]), 

дискурс-аналізу (Р. Водак [250; 283; 297], М. Л. Макаров [93], О. І. Морозова 

[104], Н. Ферклаф [204], Л. Філіпс [259], Дж. Флауерд’ю [209], І. С. Шевченко 

[158–160]), гендеру й дискурсу (Д. Таннен [282]), невербальним елементам у 

дискурсі (Г. І. Барташева [11], І. І. Сєрякова [134–135], Л. В. Солощук [143]), 

дискурсу та ідеології (Ж. Гійому, Д. Мальдід’є [44]), типології дискурсу 

(Ф. С. Бацевич [12], Дж. Ессер [202]), окремим видам дискурсу (А. А. Бігарі 

[18], О. В. Дудоладова [53], П. Г. Крючкова [81], С. І. Потапенко [122], 

Д. Фаркас [206]). Також дослідження ґрунтується на положеннях теорії 

мовленнєвих актів (Л. Р. Безугла [13], Дж. Остін [110], Г. Г. Почепцов [59], 

Дж. Серль [132–133], Дж. Фелікс-Брасдефер [207]), логіко-прагматичної теорії 

комунікації (Н. Д. Арутюнова [6], А. Д. Бєлова [15–16], П. Браун [177], 

Ю. Габермас [188], Г. Грайс [218], М. Кінпойнтер [232], С. Левінсон [177], 

Г. Ліч [241], О. О. Селіванова [129]), соціолінгвістики (В. І. Карасик [66–68]), 

соціології (М. Вебер [20], Р. К. Мертон [98], Т. Парсонс [112], Д. Рісмен [125]), 

конверсаційного (Р. Кліфт [187], Є. В. Клюєв [72], Б. Семрадж [269]) та 

контекстологічного (Дж. Левід [238], Дж. Флауерд’ю [209]) аналізів.  

Мета й завдання дисертації визначають використання таких методів: 

описовий метод і його основні компоненти – інтерпретація та узагальнення – 

використано для параметризації повчального дискурсу; типологічний метод – 
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для виокремлення видів повчального дискурсу; контекстуально-

інтерпретативний метод дає змогу встановити інтенції адресанта, стратегії та 

тактики їх реалізації, оцінити успішність повчання й визначити супровідні 

невербальні засоби; семантико-синтаксичний та стилістичний аналіз слугує 

для характеристики мовного наповнення дискурсивних тактик; 

соціолінгвістичний аналіз – для визначення статусного вектора комунікантів; 

методику когнітивно-прагматичної інтерпретації застосовано для виявлення 

експлікатур, імплікатур та пресупозицій дискурсу; елементи кількісного аналізу 

– для визначення кількісних характеристик різних дискурсивних стратегій і 

тактик у межах видів повчального дискурсу, встановлення частотності 

різноманітних невербальних виявів, оцінних елементів і дискурсивних 

маркерів.    

Наукова новизна дисертаційної праці полягає у виділенні в результаті 

параметризації повчального дискурсу трьох його видів – моралістичного, 

інструктивного та фатичного, які ще не були об’єктами окремих лінгвістичних 

студій. Уперше стратегії й тактики повчального дискурсу та мовні засоби їх 

актуалізації розглянуто в межах різних видів повчання. Новизну зумовлює 

дослідження впливу статусно-векторних відносин комунікантів на успішність 

повчання, виділення й характеристика типів секвенцій як логіко-структурних 

моделей формування інструкції та визначення впливу невербальних засобів 

комунікації на успішність реалізації інтенції адресанта. Також у дисертації 

вперше окреслено репертуар дискурсивних маркерів у повчальному дискурсі.    

Теоретична значущість роботи полягає в тому, що її висновки 

збагачують  такі галузі англістики, як прагмасемантика (представлено 

механізми реалізації інтенції адресанта за допомогою лексичних одиниць 

оцінної семантики в повчальному моралістичному дискурсі) та 

прагмастилістика (визначено роль стилістичних прийомів на рівні 

дискурсивних тактик). Результати розвідки сприяють розробленню таких 

галузей мовознавства, як теорія комунікації (з’ясовано роль позитивної 

ввічливості в повчальному фатичному дискурсі, проілюстровано вплив 
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порушення максим спілкування на ефективність повчання), теорія конотацій 

(простежено актуалізацію конотативних значень у повчальному 

моралістичному дискурсі), дискурсологія (встановлено дискурсивні стратегії 

й тактики повчального дискурсу), соціолінгвістика (змодельовано 

комунікативні ситуації з огляду на статусно-рольові відносини комунікантів, 

компетентність адресанта).  

Практичне значення здобутих результатів дослідження полягає в  

можливості їх використання в навчальному процесі, зокрема в курсах 

теоретичної граматики (розділ “Комунікативні типи речень”), стилістики 

англійської мови (у розділах “Стилістична семасіологія”, “Стилістика 

тексту”), лексикології сучасної англійської мови (у розділах “Словотвір”, 

“Семантична структура слова”), загального мовознавства (розділ “Мова і 

невербальні засоби спілкування”), у спецкурсах із прагмалінгвістики, теорії 

комунікації та дискурсології, для написання наукових праць з філології. 

Апробація результатів дослідження здійснена в доповідях на 

міжнародних конференціях за кордоном: International Postgraduate Linguistic 

Conference “What’s in a Text?” (Lublin, 2010), 24
th

 Conference of the International 

Society of Humour Studies (Krakow, 2012); міжнародних наукових та науково-

практичних конференціях в Україні: “Актуальні проблеми розвитку 

суспільства: історична спадщина, реалії та виклики XXI  століття” (Луцьк, 

2008), “Язык и мир” (Ялта, 2008), “Міжкультурна комунікація: мова – культура 

– особистість” (Острог, 2009), “Інтертекстуалізація в системі художньо-

філософського мислення: теоретичний та історико-літературний виміри” 

(Луцьк, 2009), “Іноземна філологія у XXI столітті” (Запоріжжя, 2011), “Мова і 

конфлікт” (Одеса, 2011), “Межкультурные коммуникации: информационно-

коммуникативные технологии в лингвистике” (Алушта, 2012), “Пріоритети 

германського і романського мовознавства” (Луцьк – Світязь, 2009, 2010, 2017); 

всеукраїнських наукових конференціях: “Актуальні проблеми філології та 

перекладознавства” (Хмельницький, 2005), “Пріоритети германського та 

романського мовознавства” (Луцьк (Світязь) 2008); на засіданнях кафедри 
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практики англійської мови Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки (2005–2010 рр). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено в тринадцяти 

одноосібних публікаціях у періодичних виданнях України, десять із яких є 

фаховими (4,16 друк. арк.), в одній одноосібній зарубіжній публікації 

(0,4 друк. арк.) і в одній зарубіжній публікації у співавторстві (0,42 друк. арк.) 

(внесок автора полягає в аналізі мовних засобів актуалізації дискурсивних 

стратегій), а також у матеріалах і тезах доповідей на міжнародних наукових 

конференціях (0,1 друк. арк.). Загальний обсяг авторських публікацій із 

проблематики дослідження складає 6,2 друк. арк. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі списку умовних 

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

висновків, списку використаних джерел (302 найменування, із них 135 – 

іноземними мовами), джерел довідкового (14 найменувань) та ілюстративного 

матеріалу (32 найменування), додатків на 39 сторінках. Дисертаційну працю 

ілюструють 4 таблиці й 10 рисунків. Загальний обсяг роботи – 280 сторінок, 

основного тексту – 193 сторінки. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

повчального дискурсу» висвітлено трактування повчання в галузях філософії, 

соціології, літературознавства та лінгвістики. 

У другому розділі «Соціопрагматичні особливості повчального 

моралістичного дискурсу» здійснено комплексний аналіз повчального 

моралістичного дискурсу, виокремлено прагматичний та соціальний складники 

цього виду дискурсу, представлено їх докладну характеристику, встановлено 

репертуар дискурсивних стратегій і тактик, до яких вдається адресант, а також 

мовне наповнення кожної окремої тактики, визначено вплив невербальних і 

контекстуальних чинників на успішну реалізацію повчання в площині 

повчального моралістичного дискурсу.   

Третій розділ «Соціопрагматичні особливості повчального 

інструктивного дискурсу» містить комплексний аналіз повчального 
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інструктивного дискурсу. Виокремлено прагматичний та соціальний складники 

цього виду дискурсу, представлено їх докладну характеристику, встановлено 

репертуар дискурсивних стратегій і тактик, до яких вдається адресант, а також 

мовне наповнення кожної з тактик, визначено вплив невербальних та 

контекстуальних чинників на успішну реалізацію повчання в площині 

повчального інструктивного дискурсу.  

У четвертому розділі «Соціопрагматичні особливості повчального 

фатичного дискурсу» здійснено комплексний аналіз повчального фатичного 

дискурсу, виокремлено прагматичний та соціальний складники цього виду 

дискурсу, подано їх докладну характеристику, встановлено стратегію 

девалідизації та її тактики (створення парадоксу, зміна тональності дискурсу), 

мовне наповнення кожної з тактик, визначено вплив невербальних і 

контекстуальних чинників на успішну реалізацію повчання в площині 

повчального фатичного дискурсу.   

У загальних висновках характеризуються основні соціопрагматичні 

особливості повчального дискурсу, які були визначені на матеріалі сучасної 

англомовної прози.   

У додатках наведені приклади невербального супроводу повчального 

дискурсу як з боку адресата, так і адресанта. Вони класифіковані відповідно до 

виду повчального дискурсу. Додатки також містять перелік позитивних і 

негативних оцінних елементів, що становлять аксіологічний компонент 

повчального моралістичного дискурсу.  
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Розділ 1 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПОВЧАЛЬНОГО ДИСКУРСУ 

 

1.1. Висвітлення повчання з позицій філософії 

 

Протягом усього часу свого існування філософія була нерозривно 

пов’язана з повчанням. Перш за все, усі філософські течії та доктрини містять 

елементи настанови та моралізаторства. Особливо це притаманне східній 

філософії, яка тяжіє до світоглядно-орієнтованого знання, до таких форм 

духовної культури, як релігія, мистецтво, мораль. 

Тісне сплетіння філософії та релігії в Давній Індії породило кілька 

світоглядних систем: брахманізм, буддизм, джайнізм та кришнаїзм. Кожна з 

цих систем ґрунтувалась на певних кодифікованих документах та трактатах, які 

містили чітко виражені елементи повчання стосовно духовних практик особи, 

вибору нею відповідного місця у суспільстві, проведення різноманітних 

ритуалів та навіть організації побуту. 

Філософія Давнього Китаю теж сповнена дидактизму. Наприклад, 

конфуціанство не лише визначає людинолюбство як центральне етичне 

поняття, але й вчить людину, як досягнути цього. Також важливим завданням 

цієї етично-філософської школи було виховання любові та поваги до батьків і 

влади. Натомість даосизм, з його містично-релігійними витоками, сповідував 

простоту, гармонію зі всесвітом, пізнання макрокосму за допомогою медитації.  

В античній західній філософії повчання теж відігравало провідну роль. 

Причому, якщо спочатку давньогрецьких філософів цікавила першооснова 

світу та виникнення життя у всіх його проявах, то потім вони звернули увагу на 

власне процес передачі знань. Сократа вважають першим розробником 

методології повчання, а його діалоги – дидактичним інструментом. Як зазначає 

Г. Властос, Сократ володів не лише певними умовиводами, які він прагнув 
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передати, але й методом, який допомагав дійти таких умовиводів самотужки 

[295]. 

Сократівський метод або еленхос полягає у спростуванні та піддаванні 

іронії тверджень співрозмовника. Сократ практикував такий метод у формі 

діалогу, оскільки він вимагає участі принаймні двох людей. Першим правилом 

сократівського еленхосу є те, що учасник, який веде діалог з учителем, повинен 

говорити виключно те, що думає. Еленхос є центральним елементом філософії 

Сократа, а провідну роль відіграють моральні приписи та установки. Мета 

сократівського методу – сприяти пізнанню істини, проте, згідно з поглядами 

філософа, таке пізнання не схоже на раптовий спалах, до нього слід готуватися 

та заслужити духовним розвитком [271, c. 3]. 

 Як зазначається, сократівський метод навчання – породження сумніву – 

постає характеристикою, що значною мірою притаманна сучасному 

навчальному процесу. Сумнів називають тим педагогом, який приводить учнів 

до знань [281, c. 355]. Також наголошується релевантність сократівського 

методу в рамках сучасної теорії освіти, яка розглядає діалог як багатовимірне 

мислення [184, c. 75]. Незважаючи на певну критику сократівського методу як 

нестерпно нудного [273, c. 160], загальновизнаними є такі досягнення Сократа в 

царині повчання: 

1. Знання можна отримати як об’єкт повчання, у діалозі з учителем, так і як 

суб’єкт, шляхом міркувань та категоризації досвіду; 

2. Знання цінні з погляду моралі, а отже наділені універсальною цінністю; 

3. Першочергова мета освіти – розвивати силу думки, а не передавати 

знання [189, c. 7].           

Після Сократа питання освіти, дидактики та повчання цікавили багатьох 

інших філософів на протязі усього періоду розвитку філософської думки. Серед 

найпомітніших постатей філософів, які висловлювали передові педагогічні ідеї 

свого часу та розробляли теоретичні засади освіти, навчання, повчання та 

виховання слід назвати Е. Роттердамського, М. де Монтеня, Ф. Бекона, 
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Дж. Локка, Ф. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Е. Канта, Й. Ф. Гербарта, Ж. Піаже [189; 

200].     

Наприклад, Е. Роттердамський пропагував вивчення єства дитини та 

запропонував гуманніші та м’якші інструменти підтримання дисципліни. 

М. де Монтень наголошував на тому, що освіту слід здобувати шляхом 

безпосереднього контакту з людьми та їх громадською і культурною 

діяльністю, а не лише за допомогою книг. Ф. Бекон, який стоїть біля витоків 

сучасної зацікавленості індуктивною логікою, сприяв тому, що освіта відійшла 

від гуманістичного формалізму в бік нового реалізму. На думку Ф. Бекона, 

ідеальна освітня установа – це таке місце, де вивчення природних явищ є 

запорукою управління суспільством. 

Дж. Локк підкреслював необхідність фізичного загартовування дітей, як 

передумови їх інтелектуального розвитку. Також філософ акцентував увагу на 

тому, що дітей слід змалку привчати до дисципліни та необхідності діяти 

відповідно до здорового глузду, а не власними бажаннями та забаганками. 

Також на увагу заслуговує твердження про те, що дітей слід навчати не за 

допомогою правил, а практичної діяльності, і до цього методу навчання слід 

вдаватися регулярно, поки не сформуються  відповідні навички. Актуальним в 

сучасній педагогіці є індивідуальний підхід до кожного учня, який пропагував 

Дж. Локк [245].  

Ф. Вольтер заохочував студентів до самостійного мислення, піддаючи 

критичному осмисленню все створене Богом та людиною. У своїх творах він 

часто використовував прийом багатоголосся з педагогічною метою: замість 

чітко висловленої точки зору, він пропонує читачам самостійно завершити 

думку. За словами Ф. Вольтера, найкращі книги – це ті, в яких читач самотужки 

розвиває ідеї, зерна яких були йому запропоновані автором [243, с. 47].  

Ж.-Ж. Руссо є творцем теорії природного, вільного виховання, де в центрі 

знаходиться особистість дитини. Природне виховання допомагає вільному 

розвитку дитини, який відбувається через самостійне накопичення нею 

життєвого досвіду. Руссо вважав, що повноцінне моральне виховання 
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відбувається в юнацькому віці і лише у суспільстві. Перед моральним 

вихованням філософ ставить три мети: 

 виховання добрих почуттів шляхом реальних справ, прикладів, а не 

міркувань; 

 виховання добрих суджень через вивчення біографій великих людей, 

вивчення історії тощо; 

 виховання доброї волі шляхом здійснення добрих справ. 

При цьому Ж.-Ж. Руссо несхвально ставився до моралізаторства та 

заперечував авторитаризм у вихованні [243, c. 170; 251, c. 402].  

Е. Кант, у своєму трактаті «Про педагогіку», зауважує, що під освітою ми 

повинні розуміти піклування, дисципліну та навчання разом з моральним 

вихованням [228, c. 1]. Мислитель наголошує на високих моральних якостях 

учителя, оскільки лише така людина має право навчати. Також цікавою є теза 

про формування моралі, що дає особі можливість зайняти своє місце у 

суспільстві, не втрачаючи при цьому власної індивідуальності [228, c. 30].         

У XIX та XX століттях філософи прагнули перенести аспекти освіти та 

повчання у площину психології. Й. Ф. Гербарт намагався видозмінити освітню 

методологію у відповідності з законами психології опираючись на аперцепцію. 

Аперцепція – це залежність змісту і спрямованості сприймання від досвіду 

людини, її інтересів, ставлення до життя, установок, поінформованості, широти 

світогляду. Також Й. Ф. Гербарт висунув ідею виховного навчання та розробив 

систему морального виховання. Дослідник відзначав надзвичайно важливу роль 

соціального середовища, зокрема культивування багатосторонності інтересу, 

що є кінцевою метою освіти [189, c. 101]. 

Ж. Піаже, присвятивши своє життя біологічному поясненню знання, 

створив нову дисципліну – генетичну епістемологію. Згідно з постулатами цієї 

дисципліни, інтелектуальний розвиток співвідноситься з особливостями 

людського організму протягом чотирьох основних стадій росту та розвитку. 

Також Ж. Піаже цікавився вихованням моралі, стверджуючи, що вся мораль 

полягає у системі правил, а оскільки у дітей відсутнє вроджене розуміння того, 
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як чинити добре чи погано, то вони повинні осягнути ці правила завдяки 

взаємодії з іншими людьми [255, c. 22; 284, c. 52].        

Окрім окреслення засад педагогіки та розробки методології навчання, у 

філософській науці також розглядається поняття «повчальність», яке є 

абстракцією, духовною сутністю, виявом свідомості людини. Повчання 

виступає матеріальним втіленням цього феномену, будучи реалізованим у 

мовленні за допомогою різноманітних мовних засобів. 

Повчальність – транскультурний феномен, окремі її аспекти розглядаються 

в межах філософсько-теологічної практики творення краси проповідей. Велике 

число творів такого типу започаткували візантійські отці церкви – 

проповідники: Василь Великий, Григорій Богослов, Григорій Ниський та інші. 

Очевидно, однак, що повчальність – явище значно об’ємніше, ніж практика 

навернення у віру. Дослідники цієї проблеми дійшли висновку, що в 

повчальності відображається морально-невідчужене ставлення людини до 

досвіду інших на засадах глибинних духовних зв’язків особи з ментальним 

цілим [101; 102, c. 67]. 

Повчальність у формі творення ідеалу моральної доброчесності прикладом 

власного життя дала підстави для висновку про екзистенційну категоризацію 

буття на основі практичного розв’язання певних узагальнених «духовних 

колізій» [155, c. 177]. Моральний ідеал – нормативно-ціннісний взірець 

належного в його найвищій, найбільш досконалій формі [304, c. 68]. Мораль є 

невід’ємною від суспільства, і ми поділяємо твердження С. М. Бердишева про 

те, що зародження почуття моральності слід шукати в розвитку відчуття 

суспільності, інстинктивного або вродженого [14, c. 198].    

Як правило, у повчанні присутні дві головні філософсько-моральні 

категорії: добро і зло. Повчання майже завжди побудовано на протиставленні 

цих двох категорій, коли адресату пропонується вибір або … або … . Якщо 

одна з цих категорій не знаходить прямого вираження мовними засобами, тоді 

вона є імпліцитною і легко відтворюється за контекстом.   

У філософії повчальність також визначається як специфічний тип 
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духовної практики, який утворює архетипічний образ культури [102, c. 68]. 

Такою духовною практикою може займатися не будь-хто, а лише людина, яка 

власним життям апробувала всезагальну цінність своїх ідей. Починаючи з 

античних часів філософи не лише розглядали повчання як певну абстрактну 

сутність, але й були активними менторами, згуртовуючи навколо себе 

однодумців та учнів, або ж викладаючи свої погляди у трактатах дидактичного 

спрямування.  

 

1.2. Висвітлення повчання з позицій соціології 

 

Людина – соціальна істота. Вона постійно взаємодіє із соціумом, 

зазнаючи його впливу і, в свою чергу, сприяючи його динамічному характеру 

та поступу. Людина, яка не вміє поводити себе в суспільстві, часто сама себе 

прирікає на самотність, обмежуючи коло спілкування і, відповідно, власну 

свободу, оскільки лише у спілкуванні індивід отримує засоби, необхідні йому 

для всебічного розвитку своїх задатків, застосування своїх здібностей і 

реалізації своєї свободи [38, c. 92].    

Успішна соціальна взаємодія передбачає, що людина повинна володіти 

певними вміннями, навичками, знаннями, а також значною компетенцією. 

Кожен індивід повинен знати правила спілкування, поведінки, а також 

впевнено почувати себе у світі матеріальних речей, створених людиною. Будь-

яке суспільство цінує конформність, тому що вона є запорукою безпечного 

розвитку суспільства та рівня культури. Чим вищий ступінь стабільності 

суспільства, тим більш поширеною є конформність – відповідність поведінки і 

культурним цілям, і інституційним засобам [98, c. 50].  

Д. Рісмен виокремлює три способи конформності: орієнтація-на-

традицію, орієнтація-на-себе або орієнтація-на-іншого, зазначаючи, що кожен із 

цих способів є універсальним, і питання завжди полягає у тому, в якій мірі 

індивід або соціальна група покладаються на той чи інший із цих трьох 

доступних механізмів [125, c. 205]. Людині властивий егоцентризм, тому 
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конформність належить до тих рис, які можна напрацювати. Щоб прийняти вже 

раніше сформовані правила суспільної гри, що багато в чому можуть 

обмежувати дії особи, накладати зобов’язання та чинити певний тиск, кожна 

людина проходить певну підготовку до вступу в спільноту. Така підготовка 

називається соціалізацією.  

Під соціалізацією розуміють складний і тривалий процес включення 

індивіда до системи соціальних зв’язків та відносин, його активної взаємодії з 

оточенням, у результаті якої він засвоює зразки поведінки, соціальні норми і 

цінності, необхідні для його успішної життєдіяльності у даному суспільстві 

[123, c. 266]. Соціалізація також розглядається як результат засвоєння й 

активного відтворення людиною соціального досвіду [124, c. 447].  

Виділяють два аспекти соціалізації – типізацію та індивідуалізацію. 

Перший пов’язаний із формуванням типових для певної соціальної групи або 

спільноти властивостей особистості, стереотипів, еталонів та норм поведінки. У 

другому аспекті індивідуальність – не передумова соціалізації, а її підсумок. 

Розвиток людини розгортається в індивідуалізованих та конкретних умовах і 

ситуаціях, що характеризують життєвий шлях особистості [124, c. 448]. 

Розширення та поглиблення соціалізації людини відбувається у трьох 

основних сферах: діяльності, спілкуванні та самосвідомості. Те, що спілкування  

робить найбільший внесок у соціалізацію людини, не викликає сумнівів, 

оскільки суб’єкти спілкування завжди постають як суб’єкти соціального 

досвіду [94, c. 102]. С. Чейс слушно зауважує, що мову розглядали насамперед 

як вміння, яке належить окремій особі, проте мова також є тим зв’язуючим 

елементом (cement), який утримує спільноту разом. Її використовують для 

вираження групової солідарності, для навчання молоді, для подолання 

складнощів навколишнього середовища [183, c. 75]. 

Процес соціалізації може бути позначений і іншим терміном. Наприклад 

В. Ю. Базилєв вживає термін інкультурація, таким чином наголошуючи на 

першочерговій ролі культурного середовища. На думку вченого, в будь-якому 

людському суспільстві, незалежно від рівня  розвитку, кожне нове покоління 
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людей, перед тим, як стати його повноправним та повноцінним членом, 

повинно оволодіти накопиченою попередніми поколіннями культурою, в тому 

числі і соціонормативною, пройти визначені етапи включення в систему 

суспільних відносин.  

Соціалізація відбувається у двох площинах: вона охоплює і соціально 

контрольовані цілеспрямовані впливи на особистість (виховання), і спонтанні 

впливи, в результаті яких індивід залучається до культури, стає придатним для 

виконання різних соціальних ролей. Процес інкультурації – необхідний засіб 

міжпоколінної трансмісії культури [9, c. 15–16].  

З іншого боку, визначальну роль культури в процесі соціалізації відзначає 

дослідниця О. Ю. Ільїнова. На її думку, соціалізація особистості відбувається в 

рамках певної культури, яку можна розглядати як буття людини і як програму 

мовленнєвої поведінки, які виступають як моделі, приписи, знання, ціннісні 

орієнтири, норми соціальної взаємодії, що є релевантними лише в межах певної 

культури [57, c. 65]. 

 Соціологи поділяють культури на три частини: 

1) звички, традиції, правила поведінки. Жоден з цих елементів не 

успадковується, усьому дитину навчає спільнота; 

2) системи переконань, які забезпечують дитину мірилом (критерієм) того, 

що правильно, а що – ні;  

3) артефакти, усі виготовлені людиною знаряддя праці, зброя, будівлі, 

устаткування, які розробило або запозичило суспільство, і багато з яких 

кожна дитина повинна навчитися використовувати [183, c. 76]. 

З погляду семіотики культура постає складною ієрархічною семіотичною 

системою зі складною організацією внутрішньої структури та системою 

специфічних кореляцій між окремими семіотичними підсистемами [141, c. 9]. 

Дещо ширшим є визначення, яке пропонує В. В. Жданова: культура – це 

ієрархічно організована система різноманітних кодів, тобто вторинних мовних 

систем, які використовують різні формальні та матеріальні засоби для 
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кодування одного і того ж змісту, який зводиться в цілому до картини світу, до 

світогляду даного соціуму [56, c. 154]. 

Тлумачення поняття «культура», запропоноване Л. Б. Волченко, не 

акцентує увагу на знаковому характері цього феномену, а є достатньо 

узагальненим: культура – це сукупність процесів і результатів різноманітної 

людської діяльності. Культура є якісним показником та водночас мірою їх 

досконалості. Людина ж, виступаючи суб’єктом культури, сама стає головною 

цінністю та безпосереднім об’єктом її впливу [38, c. 3]. 

Культуру неможливо вивчати без філософії, психології, соціології, етики, 

лінгвістики, етнографії, і навпаки. На сьогодні були визначені особливі види 

культури, такі як етнокультура [60, c. 64; 103, c. 3], лінгвокультура [53, c. 8; 67, 

c. 362; 108, c. 53; 141, c. 9], соціокультура [37, c. 11], мовленнєва культура [139, 

c. 5]. Дослідники фокусують увагу на вивченні наступних феноменів, які 

знаходяться у міждисциплінарній площині: культурне коло [183, c. 82–83], 

культурний концепт [183, c. 87], культурогенні тексти [8; 66, c. 18], 

комунікативна культура [54], культурна компетенція та концепти [56; 63; 149], 

культурні метафори [57], міжкультурна комунікація [21; 22; 71; 127; 150].  

Хоча соціалізація та культурна адаптація можуть відбуватися і без 

залучення вербальних засобів, за допомогою невербальних прикладів для 

наслідування, дослідниками наголошується значимість комунікативного 

складника цього процесу. Виділяється три виміри життєвого світу, які 

виступають сферами культурного відтворення, соціальної інтеграції та 

соціалізації і відповідають трьом функціональним аспектам комунікативної дії: 

досягнення консенсусу (згоди), координація дій та соціалізація (формування 

ідентифікації особистості) [188, c. 15]. 

У центрі нашої уваги перебувають саме ті інструменти соціалізації, які 

використовуються у сфері комунікації. Найважливішими засобами соціалізації, 

які присутні під час спілкування, є оцінка та повчання. На тому, що оцінка та 

соціальне життя нерозривно пов’язані між собою, наголошують представники 

Волгоградської школи лінгвістики. На їхню думку, під соціальністю 
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комунікації слід розуміти здатність вловлювати векторність у взаємовідносинах 

та вміння висловлювати оцінку по відношенню до цілих соціальних груп або 

окремих представників цих груп [60, c. 60].  

Оцінка є суб’єктивною і об’єктивною водночас, оскільки, по-перше, вона 

пов’язана з об’єктом, слугує вираженням певних його особливостей, по-друге, 

оцінка виражає потреби та емоції індивіда, групи, суспільства в цілому [48, 

c. 154]. Саме оцінка допомагає розрізняти моральні категорії добра і зла. 

Схвальна оцінка викликає позитивні емоції та висловлення похвали, 

захоплення, підтримки, заохочення. Негативна ж, навпаки, тягне за собою осуд, 

докір, критику, несхвалення. Оцінне висловлення прагне вплинути на адресата, 

а через нього – на перебіг практичного життя [6, c. 183]. 

Іншим важливим інструментом соціалізації є повчання, до якого 

відносимо приписи, настанови, рекомендації, поради, які в той же час можуть 

містити і певні елементи оцінки. Слово «повчання» має кілька значень: 1. 

Порада, напучення; 2. Дія за значенням повчати; 3. Проповідь, що містить 

поради, напучення // Жанр давньоруської літератури, який містить таку 

проповідь [305, c. 816].  

Повчання є виявом первинної мовної соціалізації, яка пропонує індивіду 

знання про різноманіття міжрольової парадигми, комунікативних стратегій і 

тактик, новітніх комунікативних ситуацій [18]. Однак, повчання також стає в 

нагоді для запобігання девіації, яка є цілковитою протилежністю конформності. 

Девіація – будь-яке соціально заборонене розходження з «нормою». Уявлення 

про те, що девіантність є будь-яким відхиленням від загальноприйнятих 

нормативів, пов’язане з ідеєю певного властивого суспільству нормативного 

консенсусу [303, c. 2]. 

Таким чином, повчання не лише сприяє соціалізації особистості, а й 

уможливлює тривалість цього процесу, а також запобігає появам девіантної 

поведінки. У випадку, коли девіантна поведінка все-таки спостерігається, 

повчання слугує інструментом впливу на свідомість адресата з метою 
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переконання, настанови та поради, що дуже часто супроводжуються осудом та 

негативною оцінкою [29]. 

У такому разі дуже важливо дотримуватися тактовності та виявляти повагу 

до співрозмовника, оскільки невдало дібрані мовні засоби та невідповідне 

середовище здійснення комунікативного акту повчання можуть призвести до 

т.з. «наклеювання ярлика». Небезпека полягає у тому, що «наклеювання 

ярликів» породжує або посилює девіантність. Відповідь девіанта на 

соцієнтальну реакцію призводить до вторинного відхилення, в ході якого він 

виробляє певний «образ самого себе» як людини, яка постійно замкнута в 

рамках певної девіантної ролі [303, c. 178]. 

     

1.3. Висвітлення повчання з позицій літературознавства 

 

У літературознавстві повчання знаходить двояке втілення. З одного боку, 

повчання може виступати елементом будь-якого літературного твору, з іншого 

– повчання утворює окремий літературний жанр. Безумовно, повчання може 

бути присутнім у будь-якому художньому творі у тій чи іншій мірі. Якщо 

елементи повчання є визначальними у канві  твору, тоді можна стверджувати 

про приналежність такого твору до дидактичної літератури. 

Назва цього різновиду літератури походить від грецького didacticos – 

повчальний. До дидактичної літератури належать повчальні твори, яким 

надається художня форма для легшого сприйняття і засвоєння філософських, 

релігійних, морально-етичних та інших наукових знань, ідей. Серед 

дидактичної літератури помітні твори різних усталених жанрів: проповіді, 

житія, притчі, апологи, афоризми, байки, мораліте, міраклі, шкільна драма тощо 

[309, c. 199].  

 Одним із найдавніших зразків дидактичної літератури є дидактичний 

епос Стародавньої Греції, а саме поеми Гесіода (VIII-VII ст. до н.е.) «Труди і 

дні» та «Теогонія». Ці поеми сповнені застережень, настанов та рекомендацій 

щодо ведення селянського господарства. Літературознавці відзначають, що в 
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творах Гесіода Зевсу притаманні незаперечні моральні функції, оскільки він 

покликаний карати людей за їх несправедливі вчинки [167, c. 331]. Витоки 

дидактичного епосу також простежуються у міфах та поемах Гомера [91].  

Якщо перші зразки повчальної літератури відзначені світським характером, 

то у наступні століття дидактична література стає одним із найбільш дієвих та 

поширених інструментів релігії. Природа і суспільна необхідність дидактичної 

літератури виходять з передумови, що людина в житті – вічний учень (simper 

tiro), а обов’язок мудреця, покликаного Богом, – вчити людей, передавати їм 

слово правди, допомагати осягати сенс життя [309, c. 199]. Тому так широко 

розповсюджувалися філософсько-релігійні трактати, притчі буддизму, 

конфуціанства, християнсько-біблійні перекази, повчання.  

Такі священі писання, як Біблія, Коран та Тора просякнуті повчальністю. 

При цьому повчання має або форму категоричних імперативів (Десять 

Заповідей) або ж огорнуте у форму притчі та алегорії, коли читач має більше 

свободи у трактуванні такої настанови. Дослідники юдейських релігійних 

текстів використовують термін «література мудрості» (англ. wisdom literature), 

що позначає невеликий за обсягом корпус літератури, який складається з п’яти 

юдейських текстів – Книга приповістей Соломонових, Книга Йова, Книга 

Псалмів, Книга Еклезіястова та Пісня над Піснями. 

За твердженням Джона Кемпена, найочевиднішим критерієм для 

виокремлення цієї групи текстів було використання в них слова «мудрість» 

[227, c. 5]. Саме мудрість є спільною темою у вищевказаних творах, де вона 

возвеличується як найбільша чеснота. Хоча трактування мудрості в цих текстах 

і охоплює розумові здібності, наголос робиться на побожному та 

благочестивому способі життя – мудра людина відчуває страх перед Богом. 

Проте таке благочестя цілковито відділене від закону та ритуалів, що також 

вирізняє ці книги з-поміж інших книг юдейської Біблії [234, c. 1]. 

Починаючи з 1970-х років літературознавці та вчені починають 

використовувати термін «література мудрості» стосовно ширшого кола книг. 

Серед оригінальних та ґрунтовних праць слід відзначити дослідження 
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повчального змісту Кумранських літописів, виконане Дж. Кемпеном [227] та 

розвідку В. Ламберта, присвячену літературі мудрості Стародавнього Вавилону 

[234]. Якщо раніше вивчення літератури мудрості зводилося до окреслення 

концептуальних поглядів, виражених в повчальних текстах, то зараз дослідники 

починають цікавитися і теологічною системою, яка слугує першоосновою таких 

текстів [258].  

Традиційна література мудрості зосереджена навколо центрального 

протистояння добра та зла, чесноти та пороку. Мова повчальних творів 

надзвичайно метафорична, і саме метафори є теологічним центром уяви того, 

хто повчає, та інструментом морального виховання [258, c. 8]. Дослідження 

Кумранських рукописів дало змогу підтвердити зв’язок літератури мудрості з 

апокаліптичними текстами та ствердити провідну роль соціального контексту у 

повчанні [227, c. 16]. Особливістю вавилонських повчальних текстів є 

другорядна роль моралі, а також розуміння мудрості як досконалого знання 

релігійних обрядів та магічних ритуалів, причому мудрець виступає в ролі 

адепта, посвяченого у таємницю [234, c. 1].    

Одним із видів літератури мудрості є настановні розповіді (лат. еxemplum, 

еxempla), які можуть мати різні жанрові характеристики. Літературознавець 

В. Кауфман відносить до корпусу настановних розповідей твори таких жанрів, 

як байка, аполог, притча, біблійна або релігійна оповідь, коротка жартівлива 

розповідь, оповідь про мораль, жарт, приказка [230, c. 1]. У розвідках 

вітчизняних вчених exemplum також визначається як риторичний приклад [10]. 

В. Кауфман також висуває тезу про трикомпонентну структуру настановної 

розповіді, компонентами якої є проміфіум (promethium), ядро (nucleus) та 

епіміфіум (epimythium) [230, c. 9]. Ці терміни відповідають вітчизняній 

літературознавчій  традиції таким чином: проміфіум – експозиція та задум, 

ядро – дія, епіміфіум – несподіваний результат. Функції проміфіума та 

епіміфіума є подібними – зв’язати ядро з основним дискурсом та 

продемонструвати людині певний урок, не обов’язково морального змісту. 

Ядро може набувати безліч форм та трапляється у вигляді короткої оповіді, 
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опису, драматичного діалогу, приказки або максими. Дуже часто ядром є 

запозичення з фольклору.                     

Серед інших повчальних творів слід назвати літературну спадщину отців 

церкви та їх послідовників. Катехізис та патерик постають яскравими 

зразками християнської повчальної літератури. Катехізис (грец. κατήχησις – 

повчання, казання) – доступний для всіх підручник з християнської віри, що 

побудований у вигляді питань-відповідей. Католики, протестанти та 

православні мають свої катехізиси [70]. Патерики (грец. paterikon, лат. vita 

patrum від pater – батько) – життєписи і повчання святих Отців Церкви, 

збірники оповідань про життя християнських святих Отців, засновників 

християнської церкви, з країн християнського Сходу і Заходу [114]. 

Широкого поширення у всіх середньовічних європейських літературах 

набули різні жанри ораторської прози. Один із різновидів ораторської прози – 

«учительне», або дидактичне, красномовство. Існувала безліч «слів», 

повчань, «бесід» на теми християнської моральності. У них засуджувалися 

пороки –  злість, заздрість, гордість, жадібність, розпуста, пияцтво, лихослів’я 

тощо. Прославлялися чесноти – смиренність, лагідність, богобоязливість, 

злиденнолюбство, дотримання церковної обрядовості, постійна готовність до 

покаяння [308].  

Окрім повчань релігійного характеру, де основною темою була 

християнська моральність, в літературі Київської Русі помітним явищем були 

повчання світського характеру, авторами яких були великі князі київські. Князь 

Святослав Ярославич створив знаменитий «Ізборник», присвячений проблемі, 

«яко подобає людині бути». Перу князя Володимира Мономаха належить 

«Повчання», адресоване дітям.  

Ще одним жанром дидактичної літератури є флорілегія – добірка 

сентенцій зі Святого Письма, висловів Отців Церкви та інших авторитетів, що 

мали підкріплювати або, навпаки, спростовувати те чи інше богословське 

твердження. Хоча флорілегії були відомі ще за часів раннього християнства як 

на Сході, так і на Заході, найбільш знаною є флорілегія П. Абеляра. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Грецька_мова
http://uk.wikipedia.org/wiki/Християнство
http://uk.wikipedia.org/wiki/Католицизм
http://uk.wikipedia.org/wiki/Протестантизм
http://uk.wikipedia.org/wiki/Православ'я
http://uk.wikipedia.org/wiki/Християнство
http://uk.wikipedia.org/wiki/Середні_віки
http://uk.wikipedia.org/wiki/Християнство
http://uk.wikipedia.org/wiki/Святослав_Ярославич
http://uk.wikipedia.org/wiki/Володимир_Мономах
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Новаторською рисою флорілегії П. Абеляра було прагненням автора звести 

суперечливі думки в діалектичному двобої, де суддею є розум [1, c. 3]. У творі 

П. Абеляра яскраво вираженим є зв’язок повчальної літератури та філософії.  

У XVII ст. дістає поширення особлива літературна форма – «приклад» –  

коротке повчальне сюжетне оповідання на теми церковної або світської історії 

або навіть побутова сценка, що наочно ілюстрували доказувану проповідником 

думку про згубність гріха і божественну винагороду за добрі діяння [109]. 

З розвитком і поширенням світської літератури повчально-освітню якість 

перебирають на себе і такі жанри, як героїчний епос, казки, легенди, перекази, 

байки, прислів'я і приказки, повісті, романи, трагедії [307]. Особливо це 

стосується епох Відродження, Просвітництва і таких літературних напрямів, як 

класицизм, сентименталізм, романтизм, просвітній реалізм. 

Як зазначає Л. Б. Волченко, в історії філософії та етики, особливо в ці 

епохи, цінності культури та форми моралі ставали об’єктами серйозних 

аналітичних розмірковувань, теоретичних спорів та дискусій, педагогічних 

впливів, моралістичних настанов, предметом суспільного виховання. Існувала 

спеціальна література, де містилися рекомендації, приписи, правила культурної, 

ввічливої та гідної поведінки. Жанрами такої літератури були «Бесіди», 

«Настанови», «Роздуми», «Афоризми», «Листи батька до сина» [38, c. 5]. 

Кожна національна література має високі зразки дидактичної літератури, в 

яких дидактизм або повчальність є якістю образного мислення митця і 

органічно випливає з фабульно-сюжетного розгортання дії (байка, 

пригодницька повість, роман виховання тощо). До дидактичної літератури 

належать і твори для дітей та юнацтва. Тут дидактизм виступає як творча 

настанова автора. Дидактизм як органічна властивість художньої літератури 

може виступати як відповідь, що складається у свідомості читача, який уважно 

стежить за фабульно-сюжетними перипетіями твору. Письменник ставить 

проблему і підводить читача до пошуку відповіді, а не проповідує готові істини 

[309]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/XVII
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Певні дидактичні риси також властиві раннім кодексам та церковно-

правовим документам. Як приклад, вважаємо за доречне вказати «Кодекс 

Куманікус», «Домострой» та «Стоглав».   

«Кодекс Куманікус» – відома письмова пам’ятка куманської 

(старокипчацької) мови початку XIV ст.  Перша частина Кодексу – практичний 

довідник з кипчацької мови. Друга частина – це збірник різних релігійних 

текстів (фрагменти Біблії, проповіді, афоризми, релігійні повчання, молитви) і 

загадок кипчацькою мовою з перекладами на латинську і німецьку мови.  

«Домострой» – пам’ятник російської літератури, літературний твір в жанрі 

«повчань», збірка правил, і порад. До складу «Домострою» входять поради з 

релігійних, суспільних, родинних, господарських й інших питань. Він 

складався з 64 глав, які були зведенням життєвих правил, об’єднаних в єдину 

книгу. У Домострої чітко підкреслена ієрархія у відносинах між людьми, 

дотримання певних циклів в організації життєвих процесів, зокрема, 

регламентація особистих стосунків людини з близькими людьми та членами 

родини. 

«Стоглав» – церковно-правовий документ Московської держави, 

рукописна збірка постанов і ухвал Стоглавого собору 1551 року, що 

охоплювали як релігійно-церковні, так і державні, економічні, земельні та інші 

питання, містили роз’яснення щодо співвідношення норм державного, 

кримінального права, судочинства тощо з церковним правом у Московії. 

У літературних пам’ятках такого типу повчання тісно переплітається з 

правом та суспільними проявами. Авторами беруться до уваги такі чинники, як 

стать, вік, майновий та соціальний стан осіб. Зв’язок із правом помітний у тому, 

що повчальні твори не лише встановлюють певні норми поведінки, але й 

подають перелік санкцій, які тягне за собою порушення таких норм. 

 

1.4. Теоретичні засади аналізу повчання в дискурсивному просторі  

 

Повчання перетворилося на об’єкт лінгвістичних досліджень внаслідок 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Біблія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Російська_література
http://uk.wikipedia.org/wiki/Московія
http://uk.wikipedia.org/wiki/Рукопис
http://uk.wikipedia.org/wiki/Стоглавий_собор
http://uk.wikipedia.org/wiki/1551
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Державне_право&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/Кримінальне_право
http://uk.wikipedia.org/wiki/Судочинство
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Церковне_право&action=edit&redlink=1
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зміни наукової парадигми у середині XX ст., коли вчені змістили акцент з 

вивчення системних, структурних особливостей мови на її комунікативний 

аспект. Така зміна була обумовлена усвідомленням того факту, що за 

допомогою мовлення людське суспільство підтримує протяжність часової та 

просторової осей свого існування [126, c. 63].  

У сучасному глобалізованому і, в той же час, сповненому протиріч і 

контрастів світі, слово постає найпотужнішим інструментом, знаряддям впливу, 

носієм культурної інформації. Комунікація набуває нових форм, усе більше 

поширення отримують технічні засоби зв’язку, з’являється інтерактивне та 

віртуальне спілкування, мова реклами та мова ідеологічного впливу на 

свідомість. Суспільство також зазнає змін: поява фемінізму, видозміна 

інституту сім’ї [291], перегляд базових концептів системи освіти – усе це не 

може не справляти вплив на мову. 

Лінгвістика в повній мірі відображає новітні впливи та тенденції. 

Дослідників цікавить, насамперед, не лінгвістична форма, позбавлена життя, а 

усе розмаїття значень, контекстів, культурних концептів та трактувань, які 

можуть супроводжувати цю форму. Дискурс вважається однією з 

найголовніших та найширших категорій комунікації. Термін «дискурс» 

використовується у різних значеннях, що дає змогу вченим стверджувати про 

«розмитість» його поняттєвих меж [12, c. 138]. 

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). Соціальні, вікові та гендерні 

характеристики учасників комунікації також ототожнюються з типами 

дискурсу (політичний, влади, радянський, молодіжний, феміністичний, 

лейбористський, радикальний). 

Щоб проілюструвати усе багатоманіття трактувань дискурсу в лінгістиці, 
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наведемо кілька визначень цього комунікативного феномену: «Дискурс – текст 

у ситуації реального спілкування» [66, c. 5]; «Дискурс – особлива лінгвістична 

субстанція мовлення» [173, c. 109]; «Дискурс є спосіб діалогічно-

аргументативної перевірки спірних домагань значущості стверджувальних та 

нормативних висловлень, (а також дій) з метою досягнення універсального 

(тобто значущого для усіх, хто здатний до розумної аргументації) консенсусу» 

[55, c. 47]; «Дискурс – це  вербалізований протокол інтерсуб’єктивної взаємодії, 

який містить міркування її учасників в семіотичному контексті» [137, c. 14]. 

Згідно з детальною систематизацію значень терміна «дискурс», 

запропонованою Дж. Лакоффом, дискурс може позначати: 1) еквівалент 

поняття «мовлення» (за Ф. Соссюром), тобто будь-яке конкретне висловлення; 

2) одиницю, що перебільшує за розмірами фразу; 3) вплив висловлення на його 

адресата із урахуванням мовленнєвої ситуації; 4) бесіду як основний тип 

висловлення; 5) мовлення з позиції мовця, на противагу оповіді, яка не 

враховує таку позицію (за Е. Бенвеністом); 6) використання одиниць мови, їх 

мовленнєву реалізацію; 7) соціально або ідеологічно обмежений тип 

висловлень, наприклад, феміністичний дискурс; 8) теоретичний конструкт, 

призначений для досліджень умов породження тексту [87, c. 26–27].   

Незважаючи на відмінності, усі запропоновані визначення вказують, що 

дискурс постає надзвичайно складним та багатогранним явищем, основою 

якого є спілкування, обрамлене супутніми чинниками. За відсутності єдиного 

загальноприйнятого визначення поняття «дискурс», спостерігається певна 

неузгодженість стосовно його структури [34]. Структура дискурсу може 

розглядатися лінгвістами як комунікативна або логічна. Природно, що такі 

структури позначені значними відмінностями.   

Дискурс можна представити як таке складне комунікативне ціле, в якому 

мовлення – несуперечливе осмислене міркування, представлене у вигляді 

тексту і звернене до іншого, виступає в єдності суб’єктивних та об’єктивних 

сторін, замикається на суб’єкті комунікації і включає інтенціональні структури 

останнього [63, c. 241]. Дискурс може мислитися також як відрізок тексту. 
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Висловлення об’єднуються в тематичні блоки, а ті, в свою чергу – в дискурси 

(пов’язані у смисловому відношенні відрізки зв’язного тексту) [7, c. 34]. 

Наведемо приклад логічної структури, яка розроблена стосовно 

евристичного дискурсу (дискурсу суперечки): аргументація; учасники 

евристичної суперечки (пропонент/ опонент); акт продукування аргументації; 

акт сприйняття аргументації; контекст продукування та сприйняття 

аргументації; мета продукування та сприйняття аргументації; можливі 

суб’єктні та фізичні світи учасників дискурсу; результат впливу [137, c. 14]. 

Якщо при розгляді комунікативної структури вдається виділити елементи 

різних рівнів, починаючи з комунікативного кроку і закінчуючи метатекстом, 

то в процесі розробки логічної структури елементи настільки неоднорідні, що 

згрупувати їх за рівнями не видається можливим. О. Й. Шейгал, фокусуючи 

увагу на політичному дискурсі, розробляє схему загальної структури будь-

якого дискурсу, яка має такий вигляд [161, c. 16]: 

ДИСКУРС = ПІДМОВА + ТЕКСТ + КОНТЕКСТ 

Щодо базових елементів дискурсу, то багато дослідників стоять на 

засадах, окреслених Т. ван Дейком, який доводив, що мовленнєвий акт та 

мовленнєвий хід є базовими елементами дискурсу [49; 58]. М. Л. Макаров 

розвиває дану ідею, стверджуючи, що мовленнєвий акт залишається 

віртуальною комунікативною одиницею, яка потенційно призначена для 

досягнення вузького набору типізованих комунікативних цілей. Повна 

актуалізація мовленнєвого акту здійснюється в дискурсі як комунікативний хід 

[93, c. 194]. Комунікативний хід – функціональна одиниця, а не формальна, 

тому його неможливо прив’язати до певної граматичної одиниці на кшталт 

речення [269, c. 386].    

Мовленнєвий акт як мінімальна одиниця дискурсу визнається і в рамках 

когнітивно-комунікативної парадигми дослідження дискурсу, запропонованої 

І. С. Шевченко. Важливим здобутком зазначеної парадигми ми вважаємо 

визнання активної ролі адресата та його вагомого внеску в конструювання 

дискурсивного значення, що, у свою чергу, вимагає розгляду контексту, 
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ситуації спілкування та пресупозицій [160, c. 74]. Незважаючи на те, що зв’язок 

мовленнєвих актів з інтенцією залишається суперечливим питанням у сучасній 

лінгвістиці [313, c. 1017], ми переконані, услід за Дж. Серлем, що 

інтенціональність є істинним фундаментом теорії мовленнєвих актів [132; 133]. 

У цій розвідці саме інтенція адресанта слугувала визначальним критерієм для 

кваліфікації дискурса як повчального.     

Структура дискурсу також може містити ряд дискурсивних маркерів. 

Дослідниця Д. Шифрін, яка розпочала займатися цією проблематикою понад 30 

років тому, виходила із положень соціолінгвістики й розуміння дискурсу як 

процесу соціальної взаємодії [248, с. 190]. У її ранніх працях дискурсивні 

маркери визначаються як факультативні ініціальні одиниці, функція яких 

пов’язана з безпосереднім текстом чи розмовою [248, с. 191]. Цей підхід зазнав 

певних трансформацій, оскільки в одній із пізніших статей Д. Шифрін та 

Й. Маршер дискурсивні маркери характеризуються як набір лінгвістичних 

одиниць, що функціонують у когнітивній, експресивній, соціальній і 

текстуальній площинах [248, с. 189]. 

На думку Б. Фрейзера, цей клас лексичних одиниць сигналізує 

взаємозв’язок між трактуванням сегменту, який вводять ці одиниці – С1, та 

попереднім сегментом – С2 [213, с. 931]. У розумінні Р. Лангакера, це 

дискурсивні елементи, що визначають, яким саме чином події мовного вжитку 

пов’язані між собою. Як приклад лінгвіст наводить заповнювач пауз uh, який 

вказує на намір мовця, незважаючи на паузу, продовжити своє висловлення. 

Змістове навантаження елементів такого типу перебуває в площині організації 

мовлення [236, c. 100]. Переконливим також є твердження Е. Кайрезіс та 

С. Ервін-Тріпп про те, що дискурсивні маркери можуть функціонувати як у 

локальних, так і глобальних масштабах [233, с. 1323].    

Для кращого розуміння функцій дискурсивних маркерів вважаємо за 

доречне процитувати К. Фішер: «Дискурс включає різні функціональні 

системи, такі як зміна ролей, дискурсивна структура, маркування позиції 

(stance) та забезпечення когерентності, і дискурсивні маркери виконують свої 
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функції стосовно цих систем» [208, c. 271]. Дослідниця також висуває тезу про 

багатофункціональність дискурсивних маркерів і потенціал слів, що належать 

до традиційних частин мови та класів, набувати надпропозиційного та 

надфразового статусу внаслідок граматикалізації [208, c. 272]. З 

багатофункціональністю дискурсивних маркерів погоджуються й інші 

дослідники [265, c. 6].    

С. Мюллер деталізує функції дискурсивних маркерів, зазначаючи, що ці 

елементи допомагають розпочати дискурс, позначити межу в дискурсі (повну 

або часткову зміну топіка), передують відповіді або реакції, виконують функції 

заповнювачів пауз або тактики відстрочення (delaying tactic), допомагають 

мовцю утримувати ініціативу, сприяють комунікативному обміну між мовцем 

та слухачем, слугують катафоричним або анафоричним обрамленням дискурсу, 

а також позначають актуалізовану (foregrounded) чи фонову (backgrounded) 

інформацію [252, c. 9]. Також висловлюється думка про те, що певні 

дискурсивні маркери можуть містити смислове наповнення [289, c. 47], тому їх 

аналіз є надзвичайно важливим для всебічного висвітлення соціопрагматичних 

особливостей повчального дискурсу.          

Виділяють два основних підходи до вивчення дискурсу – формально- або 

структурно-орієнтований та функціональний [93, c. 87; 169, c. 120]. Перший 

підхід визначає дискурс як мову вище рівня речення або словосполучення, в 

той час як другий підхід характеризує дискурс як будь-яке використання мови 

або навіть суспільну дію [300, c. 19]. Існують також дослідницькі парадигми, 

що не вписуються у рамки двох вищенаведених. Наприклад, Французька школа 

аналізу дискурсу розглядає дискурс в контексті політики та ідеології, 

ґрунтуючись на ідеях М. Фуко [44].  

Одним із найбільш перспективних та динамічних напрямків досліджень 

мови з точки зору її функціонування є дискурс-аналіз. При цьому слід 

відзначити соціальний складник як надзвичайно важливий елемент цього 

напрямку лінгвістичних досліджень. М. Л. Макаров слушно зауважує, що 

дискурс-аналіз виступає спробою інтеграції комплексу соціальних наук, які 
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вивчають людину й багатоманітні інститути суспільства [93, c. 243]. 

Наше дослідження ґрунтується на засадах функціонального підходу до 

вивчення дискурсу, з акцентом на дискурсі як «мові у вжитку» та «мові у 

соціальному контексті» [149, c. 120]. Беручи за основу визначення 

авторитарного дискурсу [81, c. 6], пропонуємо таку дефініцію повчального 

дискурсу (далі – ПД): цілеспрямований комунікативний вплив, зумовлений 

особливою адресантно-адресатною конфігурацією, з іллокутивною метою 

адресанта здійснити повчання комунікативного партнера/партнерів, що 

включає вербальний та екстралінгвальний компоненти комунікації.  

Важливо окреслити передумови породження ПД. З одного боку, знання 

виражають, передають, приймають та розповсюджують у дискурсі та інших 

формах соціальної взаємодії [192, c. 86]. З іншого боку, норми поведінки, 

приписи та заборони складають аксіологічний кодекс, прийнятий в тій чи іншій 

культурі. Будь-яке порушення норм викликає негативну реакцію в оточуючих 

людей. Вона може виражатися у висловлюванні невдоволення як констатації 

«правопорушення» або у вигляді повчань [50, c. 159]. 

Вважаємо за доцільне наголосити на тому, що поняття «повчальний 

дискурс» не є тотожним поняттям «аудиторний», «дидактичний» або 

«педагогічний дискурс», які виділяються багатьма лінгвістами [4; 12; 54; 66; 

113; 170; 182; 185]. На відміну від педагогічного дискурсу – тексту 

висловлювання учителя в реальній ситуації спілкування [54, c. 26], в ПД не 

акцентується професійна приналежність особи. В центрі уваги перебувають 

ситуативні ролі Учителя та Учня. 

Для ролі Учителя не важливо бути учителем у прямому значенні цього 

слова, достатньо володіти певним авторитетом, мати вищий статус, ніж у 

співрозмовника. Навіть за відсутності цих умов, роль Учителя може бути 

реалізована, якщо в силу суб’єктивних причин один із комунікантів розглядає 

іншого, як свого наставника. Саме визнання адресатом такої ролі свого 

співрозмовника гарантує успішне сприйняття ПД. З іншого боку, жоден 
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визнаний професійний статус не гарантує реалізації інтенції мовця тією мірою, 

на яку він очікував.  

Іншою відмінністю ПД від педагогічного є те, що ПД не належить до 

інституційних форм. Інституційний дискурс – це представницьке спілкування, 

тобто статусно-рольове спілкування, а не особистісно-орієнтоване [28; 66, c. 5]. 

Інституційний педагогічний дискурс стає натуралізованим (naturalized), тобто 

приймається як норма і частина культури [171, c. 192]. Незважаючи на 

важливість ролей та статусів, ПД усе ж лишається особистісно-орієнтованим. 

ПД не замикається в просторі класної кімнати або університетської аудиторії, 

він проникає в усі сфери життя людини. ПД може породжуватися як у розмові 

керівника зі своїм підлеглим, так і в сімейному колі або у спілкуванні двох 

друзів.    

 

1.5. Характеристика основних методів дослідження повчального 

дискурсу 

 

Визначення методології та методів дослідження – це основний вихідний 

елемент будь-якої наукової роботи. Не можна не погодитись із твердженням 

З. І. Комарової про те, що від правильного та грамотного вибору методів 

дослідження залежить успішність, достовірність та доказовість результатів 

наукових пошуків [74, c. 4]. Методологія дослідження нерозривно пов’язана з 

теорією пізнання у філософії – гносеологією. У розвідці В. П. Даниленка 

стверджується, що у лінгвістичну гносеологію входить загальна та спеціальна 

гносеологія. Перша вивчає такі методи пізнання, які можуть використовуватися 

в будь-якій науці, проте в лінгвістичній гносеології вони отримують розробку 

на відповідному – мовному – матеріалі. Спеціальна частина лінгвістичної 

гносеології має справу не з загальнонауковими методами пізнання, а з власне 

лінгвістичними [48, c. 6–7]. 

Щодо класифікації лінгвістичних методів, то тут спостерігається кілька 

різних підходів. Наприклад, Ю. С. Степанов доводить, що єдиною прийнятною 
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класифікацією виявляється саме та, яка ґрунтується на попередньому виявленні 

глибинного принципу кожного методу [144, c. 12]. З огляду на це, мовознавець 

виділяє дві групи методів. В основі першої групи лежить історичний принцип у 

сучасній лінгвістиці і ця група містить такі методи: порівняльно-історичний, 

структурно-системний, внутрішня реконструкція, зовнішня реконструкція. 

В основі другої групи методів лежить логічний принцип і ця група 

містить такі методи як алгебраїчний, дистрибутивний, опозитивний, 

функтивний, репрезентативний, теоретико-множинний, граматичний, 

породжуючий (генеративний), семіотичний (семіологічний) методи [144]. На 

увагу також заслуговує теза Ю. С. Степанова про те, що сучасна лінгвістика 

характеризується екстраполяцією методів, тобто одні і ті ж самі методи 

переносяться з однієї сфери мови на іншу, на інший матеріал [144, c. 12].     

Інший підхід до класифікації методів знаходимо у праці з загального 

мовознавства авторства В. І. Кодухова. Дослідник  встановлює два підґрунтя 

для класифікації методів: 1) за їх типовістю для того чи іншого лінгвістичного 

напрямку або школи; 2) за їх спрямованістю на різні сторони мови. У першому 

випадку йдеться про методику аналізу, яку використовують американські 

дескриптивісти, празька лінгвістична школа, психолінгвістика, лінгвосеміотика 

і т.д. Друга класифікація охоплює прийоми та методику фонетичного та 

фонологічного, морфологічного та синтаксичного, словотворчого, лексичного і 

фразеологічного аналізу. На цій основі дослідник виділяє три групи основних 

лінгвістичних методів-аспектів: описовий, порівняльний та нормативно-

стилістичний [73, c. 218]. Запропонована класифікація зазнає певної критики в 

найновіших працях з методології, хоча відзначається правомірність 

методологічного засновку базуватися на властивостях самого об’єкту [74, c. 

14]. 

Ще однією основою, на якій побудована класифікація лінгвістичних 

методів виступає хронологічна періодизація мовознавства. Саме такий підхід 

спостерігається у підручнику «Загальне мовознавство» В. А. Піщальнікової і 
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О. Г. Соніна [120, c. 60] та книзі «Теорія мови» А. Т. Хроленка і 

В. Д. Бондалєтова [154].  

Питання структури методології є менш дискусійним. В основоположній 

праці Ю.С. Степанова «Методи і принципи сучасної лінгвістики» зазначається, 

що розвинута система метода охоплює три частини: 1) питання щодо способів 

виявлення нового матеріалу та його введення в наукову теорію; 2) питання 

щодо способів систематизації та пояснення цього матеріалу; 3) питання щодо 

співвіднесення та способів співвіднесення вже систематизованого та 

поясненого матеріалу з даними суміжних наук, насамперед філософії. Цим 

трьом питанням відповідають три ключові поняття – «методика», «метод», 

«методологія» [144, c. 5]. 

Аналогічна тріада понять була запропонована В. І. Кодуховим, який 

визначає методологію як вчення про науковий метод в цілому і про методи 

окремих наук, метод – як спосіб підходу до дійсності, спосіб пізнання природи, 

суспільства та мислення. Мовознавець вважає термін «методика дослідження» 

синонімом терміну «метод», зауважуючи при цьому, що частіше цей термін 

означає не метод як прийом, а власне процедуру застосування того чи іншого 

методу-прийому [73]. 

Питання структури методології одним із перших розглядав білоруський 

мовознавець А. А. Гіруцький. Він виокремлює три взаємопов’язаних 

ієрархічних рівні у структурі методології: перший – філософська методологія, 

яка визначає принципи та форми наукового пізнання; другий – загальнонаукова 

методологія, яка становить узагальнення методів і принципів вивчення явищ 

різними науками (спостереження, експеримент, моделювання); третій – окрема 

методологія, яка включає методи конкретних наук [45, c. 267–270]. 

Серед новіших досліджень у царині методології на увагу заслуговує 

ґрунтовна праця З. І. Комарової, де автор уточнює структуру методу та вводить 

в традиційну трикомпонентну структуру ще один компонент – технологію. 

Дослідниця пропонує такі визначення ключових понять. 
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Методологія – 1. Вчення про принципи, основні шляхи, методи і способи 

пізнання мовної дійсності; програма дослідження. 2. Загальна теорія 

лінгвістичного методу. 

Метод – сукупність дослідницьких методик, прийомів та операцій, тобто 

засобів дослідження, які використовуються з метою досягнення цілі та рішення 

дослідницьких завдань відповідно до з лінгвістичної теорії та методології 

пізнання мовної дійсності. 

Методика – процедура застосування тих чи інших методів і прийомів на 

всіх етапах лінгвістичного дослідження, яка залежить від особистості лінгвіста-

дослідника. 

Технологія – фіксована сукупність прийомів науково-практичної 

діяльності, яка призводить до заздалегідь визначеного результату та охоплює 

способи та засоби опису отримання нового знання і результатів лінгвістичного 

дослідження як зовнішню форму методики, яка становить операційно-

технологічну процедуру [74, c. 32].   

Також дослідниця наголошує, що в цій «тетрахотомії» центральним 

компонентом постає метод як специфічний спосіб пізнання. Він 

підкріплюється, з одного боку, методологією, яка осмислює межі його 

використання, його сутність, способи взаємодії між суб’єктом і об’єктом в 

пізнавальній дійсності і т.д., а з іншого боку – методиками – конкретними 

способами реалізації методів, які пов’язані з певним матеріалом [74, c. 32–33]. 

Вибір методології та методів дослідження обумовлюється парадигмою, в 

рамках якої працює лінгвіст. Російська дослідниця О. С. Кубрякова визначає 

парадигму як дослідницький підхід, який домінує в науці, як пізнавальну 

перспективу та методологічну орієнтацію, що охоплює три основні стадії: 

установочно-передумовну, предметно-пізнавальну і процедурну (технічну) [82, 

c. 167–171]. Важливою особливістю дослідницького підходу, який претендує на 

статус окремої парадигми, постає його відмінність від інших підходів 

(парадигм) або, за умови комплексного використання даних та методів різних 

підходів, їх інтеграція, логічна неподільність прийомів вивчення, що 
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уможливлює отримання нових результатів, недоступних кожному із таких 

підходів окремо [158, c. 13–14].    

Наше дослідження розгортається в рамках когнітивно-комунікативної 

парадигми, основні постулати якої були сформульовані І. С. Шевченко [64; 

158]. Методологічна база цієї парадигми – постмодернізм та соціальний 

конструктивізм, а предметна область охоплює дискурс, його компоненти та 

одиниці [158, c. 14]. Зародження та розвиток цієї парадигми можна пояснити 

дискурсивним поворотом у лінгвістиці. При цьому не йдеться про появу раніше 

невідомого лінгвістичного феномена або мовного чи мовленнєвого рівня. 

Авторка концепції когнітивно-комунікативної парадигми стверджує, що у 

випадку з дискурсом маємо справу з новим фокусом досліджень, новим 

горизонтом бачення мовленнєвої комунікації [158, c. 7]. 

Розглянемо кожну із вказаних парадигмальних стадій окремо. 

Установочно-передумовна стадія характеризується антропоцентризмом, 

експансіоналізмом лінгвістичних досліджень, діяльнісною та системною 

природою мови і мовлення, виходом за рамки раціоналістичної філософії. 

Спостерігається формування нової дискурсивної онтології та відхід від 

традиційної механістичної онтології. Розуміння дискурсу як конструювання, 

використання теорії соціального конструктивізму є відмітною рисою нової 

парадигми, яка, згідно з методологією постмодернізму трактує комунікацію як 

конструктивний фактор поведінки і діяльності людей, а не як звичайний процес 

обміну інформацією [158, c. 11]. 

Предметно-пізнавальна стадія. В когнітивно-комунікативній парадигмі 

для аналізу дискурсу використовується нова онтологія з її ідеями нелінійності, 

конструктивізму тощо. І. С. Шевченко підкреслює комплексний багатомірний 

характер предметної області нової парадигми, до якої відносить такі 

лінгвістичні явища як, концепти, категорії, окремі акти мовлення і дискурси, 

механізми оперування ними: їх ментального представлення та мовленнєвого 

функціонування [158, c. 12].   
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Процедурна стадія характеризується синтезом (а не механічним 

об’єднанням) когнітивних і прагматичних, функціональних методів та методик 

дослідження: фреймового моделювання, когнітивного мапування, 

етимологічного лексикографічного аналізу, аналізу прототипних ефектів, 

дослідження мовленнєвих актів та аналізу конверсаційних принципів (максим) 

дискурсу, принципу ввічливості тощо. Авторка концепції також зазначає, що 

інтерпретаціоналізм перестає бути основною характеристикою, проте 

залишається однією з плідних дослідницьких процедур [158, c. 13].     

Специфіка обраної нами парадигми полягає в тому, що дискурс є 

водночас і об’єктом, і інструментом аналізу. Це обумовлює використання як 

суто лінгвістичних методів підбору та вивчення матеріалу (кількісні методи, 

інтерпретація та інференція змісту, аналіз інтенцій тощо), так і їх об’єднання з 

методами соціологічного та психологічного аналізу.     

  Відзначають, що комунікативно-прагматичний метод виник 

порівняно нещодавно і частина теорій, які слугують його основою, все ще 

перебуває на етапі становлення [74, c. 440]. З. І. Комарова формулює такі 

постулати цього методу:  

 базовим постулатом методу є комунікативно-діяльнісний підхід до 

мови, мовлення та мовленнєвої діяльності, з опорою на праксеологію – 

філософську загальну теорію діяльності та прагмалінгвістику, яка ввела в опис 

мови акціональний (діяльнісний) аспект; 

 принцип інтегративності семіотичного та герменевтичного підходів; 

 принцип інтегративності антропоцентричності та 

системоцентричності, а також функціональності, згідно з яким дослідницька 

думка рухається в напрямку: від функцій, значень, комунікативних цілей і 

намірів до наявних у даній мові засобів, до формальних показників; 

 принцип інтегративності трьох базових лінгвістичних теорій: теорії 

номінації, теорії референції та теорії мовленнєвих актів (у вузькому розумінні), 

окрім цього також: теорії комунікації, лінгвістики мовлення, теорії тексту, 

теорії дискурсу, теорії прагмасемантики (в широкому розумінні); 



51 

 

 ядерну (ключову) позицію в цьому інтегративному комплексі посідає 

комунікативно-прагматична лінгвістика [74, c. 441]. 

Комунікативно-прагматичний метод визначається як міждисциплінарна 

інтеграція методик, прийомів та процедур, які використовуються для вивчення 

використання мови мовцем в процесі комунікації у єдності з прагматичними 

властивостями мовних одиниць у комплексі з ситуацією спілкування, для 

досягнення успішної комунікації та регулювання комунікативної (мовленнєвої) 

поведінки людей з метою координації людської діяльності, яка все більше 

ускладнюється.   

Цей метод покликаний забезпечити стратегії і тактики дослідження 

онтологічних та функціональних властивостей мовних одиниць, які складають 

прагматичну цінність таких одиниць в різних актах комунікації. Основними 

об’єктами, на які спрямований метод, є мовленнєвий акт, текст, дискурс, а 

також комплекс проблем, пов’язаних з: 1) суб’єктом мовлення; 2) адресатом 

мовлення; 3) стосунками між учасниками комунікації; 4) ситуацією спілкування 

[74, c. 442].   

Аналіз вітчизняних та зарубіжних розвідок, присвячених дослідженням 

дискурсу, дає підстави стверджувати про існування двох підходів до  розуміння 

методу дискурсивного аналізу. Одні вчені, наприклад Д. Бекстер, 

виокремлюють дискурс-аналіз як один із методів дослідження дискурсу поряд 

із конверсаційним аналізом, критичним дискурс-аналізом та феміністичним 

постструктуралістським дискурс-аналізом [169]. 

На відміну від традиційного дискурс-аналізу, критичний дискурс-аналіз 

покликаний встановити зв’язок дискурсу з іншими соціальними елементами 

(влада, ідеології, інституції, тощо) [204, c. 13; 266], беручи до уваги такі 

аспекти, як мультимодальність [239] та оцінне значення [217]. Його успіх 

полягає у визнанні зв’язку між використанням мови та соціальними 

контекстами і структурами [211, c. 259], а однією зі слабких сторін є недостатня 

увага до дискурсу у професійному світі, робочій обстановці [285, c. 328]. У 
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рамках цього підходу також розглядаємо споріднені вузько-специфічні методи, 

такі як соціологічний дискурс-аналіз [159, c. 18; 260]. 

Другий підхід характеризується значно ширшим розумінням дискурс-

аналізу не як окремого методу, а як ряду міждисциплінарних підходів, що 

можуть використовуватися для вивчення різноманітних соціальних аспектів 

[259, c. 1; 262, c. 195; 242]. Саме таку точку зору знаходимо у працях 

голландського лінгвіста Т. ван Дейка, який віддає перевагу терміну 

«дискурсивні студії», що, на його думку, краще відображає 

мультидисциплінарне поле наукових пошуків, які не обмежуються лише 

аналізом тексту та мовлення. Цим же терміном послуговується й лінгвіст 

Дж. Флауерд’ю, характеризуючи цей напрям досліджень, як вивчення взаємодії 

тексту й контексту [209, c. 165]. Натомість, критичні дискурсивні студії 

розглядаються Т. ван Дейком не як окремий метод, а як критичний підхід в 

рамках дискурсивних студій [190, c. 63], що сфокусований на зв’язку 

дискурсивних і соціальних структур [191, c. 27].   

На нашу думку, валідним є саме перший підхід, оскільки як метод 

досліджень дискурс-аналіз має своє онтологічне та епістемологічне підґрунтя, 

теоретичні моделі, об’єкт дослідження та інструментарій дослідницьких 

прийомів і технік. Дискурсивні студії у розумінні Т. ван Дейка не вважаємо 

тотожними дискурс-аналізу, а розглядаємо їх як міждисциплінарне 

дослідження того самого об’єкту, тобто дискурсу, проте з комплексним 

використанням кількох методів наукових досліджень. 

З огляду на те, що дискурс-аналіз постає провідним методом у нашому 

дослідженні, охарактеризуємо його ключові риси, які були виділені 

американським лінгвістом Д. Бекстер: 

 принцип варіативності, який полягає в тому, що мова виконує різноманітні 

функції і її використання має варіативні наслідки; 

 природа мови, яка водночас постає окремим утворенням та інструментом 

творення реальності; 
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 інтерпретативний мовний репертуар, який розуміється як системи термінів, 

що регулярно використовуються для опису та оцінки дій, подій та інших 

явищ; 

 поєднання мікро- та макро-аналітичних підходів, що дозволяє 

ідентифікувати в досліджуваних даних повторювані елементи, такі як 

ідіоми, метафори, стилістичні фігури та професійну термінологію [169, 

c. 125].    

Услід за Е. Беррон і К. Шнайдером, вважаємо, що дискурс можна 

аналізувати під різними кутами, наприклад, зробивши акцент на граматичні або 

семантичні характеристики [168, c. 2]. Оскільки у нашому дослідженні увага 

спрямована на особливості інтеракції, то напрям дискурс-аналізу визначаємо як 

дискурсивну прагматику.     

У нашій дисертаційній праці також присутні елементи соціологічного 

дискурс-аналізу. Як зазначають українські дослідниці І. С. Шевченко та 

О. І. Морозова, в соціологічному дискурс-аналізі дискурс прийнято визначати 

як мову разом з її соціальним контекстом, як соціально структурований та 

соціально структуруючий феномен. Таким чином, акцентується соціальна 

природа дискурсу, який, з одного боку, постає витвором соціального контексту, 

а з іншого боку – породжує зміни, які виникають в соціальному контексті в 

результаті функціонування дискурсу [159, c. 19; 259, c. 1]. 

Дещо інше розуміння дискурсу в контексті соціологічного дискурс-

аналізу пропонують зарубіжні лінгвісти. Дискурс визначається ними як 

взаємопов’язаний корпус текстів, механізмів їх продукування, поширення та 

сприйняття, який породжує певне явище [260, c. 3]. Поруч із цим, роль 

дискурсу в конструюванні соціальної реальності визначається аналогічно: 

повне розуміння соціальної взаємодії неможливе без врахування дискурсів, які 

надають їй значення. Відповідно з цим сформульовано завдання дискурс-

аналізу – дослідити взаємозв’язок між дискурсом та реальністю [260, c. 3]. 

Дещо інший напрям, соціо-когнітивні дискурсивні студії, описує когнітивні 



54 

 

аспекти використання певних концептів чи метафор, а також спільні соціальні 

знання й ідеології користувачів мови [191, c. 27–28].  

Н. Філіпс та С. Харді характеризують власний підхід до вивчення 

дискурсу як «тривимірний», оскільки він передбачає прив’язку текстів до 

дискурсів, визначаючи місце тексту в історичному та соціальному контексті, 

під яким розуміються окремі учасники, взаємозв’язки та поведінкові моделі 

(practices), які характеризують певну ситуацію, що виступає об’єктом 

дослідження. Дослідники наголошують, що саме зв’язок дискурсів із 

соціальною реальністю, яку вони утворюють, перетворює дискурс-аналіз на 

дієвий метод вивчення соціальних явищ [260, c. 4–5].    

Конверсаційний аналіз виник у США як додаток до 

етнометодологічного напряму в соціології. Розгорнуту концепцію та 

експериментальну методику конверсаційного аналізу створили у 1960-х роках 

Х. Сакс та його найближчі співробітники та наступники. На становлення цієї 

концепції вплинули інтеракціоністські погляди Е. Гофмана, когнітивна 

психологія, етнографія мовлення, а також філософія пізнього Л. Вітгенштейна.  

Ціль конверсаційного аналізу полягає в тому, щоб в процесі емпіричного 

дослідження «природніх» інтеракцій встановити формальні принципи та 

механізми, за допомогою яких учасники даної соціальної події осмислено 

структурують, координують та впорядковують власні дії, дії інших і актуальну 

ситуацію дії. Йдеться про формальні прийоми, які задіяні комунікантами з 

метою аналізу релевантного для їхньої дії контексту, інтерпретації висловлень 

своїх партнерів та забезпечення зрозумілості, прийнятності та ефективності 

сформованих висловлень.  

Конверсаційний аналіз спрямований не лише на мовні дані, але й 

невербальні елементи [300, c. 21], просодичні характеристики, переривання 

співрозмовниками один одного, суттєві елементи зовнішньої обстановки. 

Відзначається, що конверсаційний аналіз відповідає, насамперед, на питання 

ЯК? і обходить увагою питання ЧОМУ? і НАВІЩО? [146, c. 210; 250, c. 110]. 

Ґрунтуючись на вищесказаному, В. І. Сусов наголошує, що цей метод не є 
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дієвим для встановлення прихованих інференційних процесів, розуміння та 

комунікативної компетенції [146, c. 210].   

Проте конверсаційний аналіз має і свої сильні сторони. Наприклад, у 

статті Д. Бекстер конверсаційний аналіз розглядається як мікроаналітичний 

підхід, що забезпечує теоретичне підґрунтя, термінологічний апарат та 

системний метод роботи, необхідні для аналізу усного дискурсу. Також у цій 

праці зазначається, що конверсаційний аналіз є вдалим аналітичним 

інструментом для дослідження усної інтеракції з огляду на чітку модель правил 

зміни комунікативних ролей [169, c. 133]. У рамках конверсаційного аналізу 

були сформульовані такі поняття, як секвенційна організація (поєднання двох 

суміжних висловлень в комунікативну секвенцію), умовна релевантність 

(взаємозалежність зміни комунікативних ролей) та преференційна організація 

(класифікація реакцій на мовлення) [250, c. 112; 187].    

Конверсаційний аналіз ураховує чинник обличчя партнерів спілкування 

(збереження статусу й ролі комуніканта, баланс, підвищення статусу чи 

зниження його), стратегії та способи їхньої реалізації [130, c. 246]. У 

класичному варіанті конверсаційного аналізу поширене вузьке трактування 

контексту як частини самого тексту, причому не враховуються ні 

характеристики мовців та ситуації, ні історичні факти та макросоціальні 

відносини [250, c. 118]. Саме це обумовило використання нами 

контекстологічного аналізу як окремого дослідницького методу.        

Контекстологічний аналіз. Родоначальником теорії контексту можна 

вважати засновника Лондонської лінгвістичної школи Дж. Ферса, який, 

продовжуючи ідеї антрополога Б. Маліновського, вважав, що висловлювання 

отримує зміст в ситуативному і соціальному контексті та виступає функцією 

такого контексту. 

Як зазначає І. В. Арнольд, при такому підході враховується вплив на 

мовну семантику комунікативної ситуації, рольової структури спілкування, 

соціальних факторів і умов функціонування мови, всього багатоманіття світу, 

який пізнає людина, що складає інформаційну основу комунікації. Також 
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дослідниця визнає перспективність підходу Дж. Ферса, особливо в світлі 

сучасної теорії комунікації та прагмалінгвістики, водночас стверджуючи, що на 

момент публікації її книги ще не було створено ні відповідного дослідницького 

методу, ні необхідних методик загального характеру [5, c. 46]. Слід зауважити, 

що на відсутності досконалих прийомів контекстологічного аналізу 

наголошували й інші автори [147, c. 189]. 

На нашу думку, контекстологічний аналіз є обов’язковим методом 

дослідження соціопрагматичних особливостей дискурсу, оскільки соціальні та 

прагматичні фактори виступають контекстуальними величинами [311]. Більш 

того, мовні засоби, які використовуються комунікантами, значною мірою 

залежать від контексту висловлювання, з одного боку, та правильно 

інтерпретуються завдяки контексту, з іншого боку. Цей постулат знаходить 

своє підтвердження у працях Т. ван Дейка, який стверджує, що контекстні 

моделі контролюють усі варіативні аспекти дискурсу (інтонацію, синтаксис, 

лексичне наповнення і т.д.) [190, c. 74].     

Ми також поділяємо твердження Р. Лангакера про те, що в тій мірі, в якій 

елемент постійно трапляється у певній ситуації, схематичне посилання на такий 

контекст, як правило, буде включене в мовну одиницю. Лінгвіст продовжує цю 

думку, стверджуючи, що деконтекстуалізація ніколи не буває повною [235, 

c. 92]. Саме тому дискурсивний аналіз передбачає виконання двох завдань – 

текстуального та контекстуального [48, c. 224].  

Л. Р. Безугла детально характеризує структуру дискурсивного контексту, 

в якому виокремлює такі складники: онтологічний контекст – просторово-

часове середовище комунікації; комунікативний контекст – комунікативна 

компетенція комунікантів, їх цілі, стратегії та тактики, код і канал зв’язку; 

соціальний контекст – біосоціальні ролі комунікантів, інституційні аспекти 

комунікації; психофізіологічний контекст – психічний та фізичний стан 

комунікантів; когнітивний контекст – когнітивні операції та знання 

комунікантів, включаючи знання один про одного, метазнання про ці знання; 
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психолінгвістичний контекст – лінгвістична компетенція комунікантів [13, 

c. 83]. 

Така структура дискурсивного контексту є подібною до дискурсивної 

контекстуальної моделі, запропонованої Т. ван Дейком, що охоплює такі 

фундаментальні категорії: просторово-часове середовище, учасники 

(особистості, ролі, стосунки, цілі, знання, ідеології), поточна соціальна ситуація 

[190, c. 73–74]. Структура дискурсивного контексту, розроблена Л. Р. Безуглою, 

на нашу думку, є повнішою та деталізованішою, саме тому під час проведення 

дослідження нами брався до уваги кожен із встановлених нею структурних 

елементів. 

 

1.6. Етапи і параметри аналізу англомовного повчального дискурсу  

 

Методологія аналізу соціопрагматичних особливостей англомовного 

повчального дискурсу передбачає такі етапи. 

На першому етапі дослідження було проаналізовано тлумачення 

повчання в соціології, філософії, літературознавстві та лінгвістиці. Розгляд 

повчання у лінгвістичній площині передбачав аналіз праць з комунікативної 

лінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики, теорії дискурсу, 

прагмалінгвістики та невербалістики. 

На другому етапі дослідження шляхом суцільної вибірки з сучасних 

англомовних художніх творів було відібрано фрагменти повчального дискурсу. 

Критерієм такого відбору слугувала інтенція адресата, виражена як вербально, 

так і невербально. На цьому етапі провідну роль відігравав контекстуально-

інтерпретативний метод. Список ілюстративного матеріалу містить тридцять 

два твори – книги британських, ірландських, канадських та американських 

авторів загальним обсягом 143 954 слововживань. 

Літературні твори добиралися за такими критеріями: 1) художня цінність 

книги, підтверджена відгуками критиків і престижними літературними 

преміями; 2) популярність книги серед читачів, засвідчена кількістю проданих 
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примірників і включенням до списку бестселерів; 3) значний вплив твору на 

культуру англомовних країн, тобто набуття культового статусу, екранізації, 

постановки на театральній сцені. 

Так, роман Айри Левіна «Поцілунок перед смертю» було відзначено 

премією Едгара По у 1954 році, роман Кінгслі Еміса «Везунчик Джим» – 

премією Сомерсета Моема у 1955 році, роман Тоні Моррісон «Пісня 

Соломона» отримав Національну нагороду книжкових критиків у 1978 році, 

роман Роальда Даля «Матильда» здобув Премію дитячих книжок у 1988 році, 

дитяча книга Керол Феннер «Геній Йолонди» завоював Літературну премію 

Джона Ньюберрі у 1995 році, а сценарій за романом Маріо П’юзо «Хрещений 

батько» – премію Оскар у 1973 році. Окрім того, роман Джойс Керол Оутс 

«Тому що це гірко, і тому що це моє серце» номінувався на Національну 

книжкову премію в 1990 році, роман Макдермот «Дитя мого серця» був серед 

номінантів Міжнародної дублінської літературної премії у 2002 році. 

Було екранізовано такі твори: «Джонатан Лівінгстон, мартин» Річарда 

Баха, «Пастка для дурнів» Джозефа Геллера, «Будь крутіше!» Елмора 

Леонарда, «Історія одного кохання» Еріка Сігала, «Щоденник Бріджит Джонс» 

Гелен Філдінг, «Їсти, молитися, кохати» Елізабет Гілберт та ін.    

Матеріал дослідження представлений творами різних літературних 

жанрів, такими як оповідання, повість-притча, сатиричний роман, виробничий 

роман, любовний роман, мемуари, роман-автобіографія, психологічний роман, 

детектив, роман-сповідь, юридичний трилер, роман-саспенс, роман виховання, 

епістолярний роман, твори для дітей. Представлені літературні напрямки 

включають реалізм, соціальний реалізм, постмодернізм, фентезі, філософську 

прозу.    

На доцільності використання художніх творів як джерел ілюстративного 

матеріалу наголошували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Наприклад, 

український лінгвіст І. І. Морозова доводить, що таким чином дослідник має у 

своєму розпорядженні не лише відомості про широкий контекст «можливого 
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світу» художнього твору, але й коментарі оповідача, що дозволяють йому 

проникнути в думки та наміри учасників діалогу [104, с. 46]. 

Поряд із цим підкреслюється перспективність дослідження невербальної 

комунікації у площині художнього дискурсу. Основним аргументом 

прихильників такого підходу є те, що він дає змогу вивчити як мовні механізми 

відтворення невербальних компонентів, так і закономірності їх функціонування 

та взаємодії з вербальними висловленнями [143, c. 107]. Наприклад, на 

матеріалі англомовного дискурсу доведено, що в семіозисі невербального 

модуля в загальній структурі комунікативного акту спостерігається комбінація 

кількох інтерпретант у площині парадигматики одного знака або в 

парадигматиці різних категорій знаків [135, c. 124–125]. У художньому 

дискурсі розкриваються особливості функціонування таких інтегративних 

невербальних знаків, як «шепіт» або «крик», докладно проаналізованих 

І. І. Сєряковою [134]. 

На третьому етапі дослідження відібрані фрагменти було проаналізовано 

за дев’ятьма параметрами, запропонованими В. І. Карасиком: 1) учасники, 2) 

хронотоп, 3) цілі, 4) цінності (у тому числі і ключовий концепт), 5) стратегії, 6) 

матеріал (тематика), 7) різновиди і жанри, 8) прецедентні (культурогенні) 

тексти, 9) дискурсивні формули [66, c. 18]. У результаті нами було виокремлено 

три різновиди повчального дискурсу – моралістичний (далі – ПМД), 

інструктивний (далі – ПІД) і фатичний (далі – ПФД). Основні дослідницькі 

методи – описовий і типологічний, а також соціолінгвістичний аналіз.   

На четвертому етапі дослідження за допомогою дискурс-аналізу, 

конверсаційного та семантико-синтаксичного аналізу було встановлено 

основні соціопрагматичні характеристики кожного із трьох видів ПД, 

деталізовано відповідні комунікативні стратегії та тактики, а також мовні 

засоби їх актуалізації. Услід за І. І. Морозовою [103, c. 5], ми базували аналіз 

комунікативних стратегій у ПД на комплексному застосуванні методів 

прагмалінгвістики (контекстно-ситуативний та інтенціональний аналіз), 

елементів соціокультурного підходу (для визначення специфіки адресантно-
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адресатних відносин у дискурсі й особливостей ментальності комунікантів) та 

лексико-синтаксичного аналізу висловлень. На цьому етапі було також 

охарактеризовано чинники успішності/неуспішності англомовного ПД та 

інструментарій дискурсивних макерів. З цією метою було залучено методику 

когнітивно-прагматичної інтерпретації.  

На п’ятому етапі дослідження завдяки стилістичному аналізу було 

вивчено стилістичні засоби, які використовуються адресантом для підсилення 

повчального впливу на адресата. До таких засобів належать метафора, епітет, 

гіпербола, антитеза, повтори, риторичні питання в ПМД, паралельні 

конструкції, повтори, інверсія в ПІД, метофора, персоніфікація, гіпербола, 

літота, антономазія, антитеза, низхідна градація, зевгма та парадокс у ПФД. 

На шостому етапі дослідження було проведено контекстуальний аналіз з 

метою виявлення невербальних компонентів ПД, їх взаємодії з вербальним 

наповненням дискурсу, впливу на реалізацію комунікативної інтенції 

адресанта, а також маніфестації прихованого змісту. Всі невербальні 

компоненти ПД розглядалися нами як такі, що належать до восьми систем 

кодування: кінесика, просодика, зовнішній вигляд, проксеміка, гаптика, 

хронеміка, оточення та артефакти, ольфактика [179, c. 241]. У. Едмондсон 

наголошує, що «для інтерпретації сказаного релевантними можуть бути такі 

аспекти мовлення, як впевненість у голосі, швидкість промовляння, акцент і 

особливості вимови, а також поведінкові прояви на зразок посмішки, нахилу 

голови, гримаси, тиші тощо» [196, c. 66].     

Для проведення необхідних підрахунків уживання невербальних 

компонентів нами також використовувалися елементи кількісного аналізу. 

Аналіз повчального дискурсу за встановленими параметрами дозволив 

нам сформулювати певні висновки [27]. 

Учасники повчального дискурсу. Комунікант виступає найважливішим 

параметром дискурсу. Його особистість, з одного боку, статична і постійна, але, 

з іншого боку, вона коригується інтенціями, інтерпретантою співрозмовника, 

його типом реагування і власне способом ведення дискурсу [129, c. 159]. 
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Комунікант наділений правом повчати, що пояснюється або ситуативним, або 

соціальним (статусним) положенням, наявністю певного досвіду [99, c. 159]. 

Мовець, ситуативно наділений правом повчати, перебуває на одному 

соціальному щаблі зі своїм співрозмовником і, як правило, їх пов’язують 

дружні або приятельські стосунки.  

Важливою характеристикою учасників повчального дискурсу є також та 

позиція, яку вони займають у ході розмови. Виділяють три варіанти позиції 

комунікантів: егоцентричну, збалансовану та партнер-орієнтовану [140, c. 172]. 

Позиції комунікантів перегукуються з природою їхнього права повчати. Чим 

більша різниця у соціальному статусі комунікантів, тим частіше 

спостерігається егоцентрична позиція мовця. Також егоцентрична позиція 

притаманна особам із завищеною самооцінкою, яких характеризує певна 

зверхність у ставленні до інших людей [35].    

З позицією співвідноситься лінгвістично-інтеракційний конструкт станс 

(stance), що викликає усе більший інтерес лінгвістів. Різні дослідники вживають 

станс замість таких понять, як модальність, оцінка, ставлення, афект і 

суб’єктивність [231].  

Хронотоп, який О. О. Селіванова характеризує як вияв текстової 

категорії континууму, час і простір описуваних у тексті подій [130, c. 655], у 

працях В. І. Карасика набуває статусу дискурсивної категорії, що позначає 

просторово-темпоральний вимір розгортання дискурсу [66]. У межах ПД 

хронотоп є неоднорідним і може бути представлений двома діаметрально 

протилежними випадками. 

Пояснення цього знаходимо у працях О. В. Падучевої. Лінгвіст зазначає, 

що нормальне функціонування мови відбувається в умовах повноцінної 

мовленнєвої ситуації, коли мовець та адресат не відділені – ні в просторі, ні в 

часі – від утворюваного тексту. Спілкування в умовах повноцінної мовленнєвої 

ситуації – це мовленнєвий режим використання мови. Він протиставляється 

наративному режиму, коли текст інтерпретується поза співвіднесеністю з 

мовленнєвою ситуацією [111, c. 154]. 
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Хронотоп пов’язаний із формою організації дискурсу. Якщо дискурс 

втілює безпосередню інтеракцію комунікантів, тоді хронотоп можна зобразити 

таким чином: теперішнє → майбутнє. Теперішнє – це час продукування 

дискурсу і час його сприйняття адресатом, оскільки ці два процеси 

відбуваються одночасно. Майбутнє – час, коли своє втілення мали б знайти 

результати повчання. Чи це відбудеться, залежить від багатьох чинників, мова 

про які буде йти далі. Слід зауважити, що теперішнє та майбутнє визначаємо з 

огляду на учасників дискурсу, а не на суб’єктивне сприйняття сторонніх 

спостерігачів або дослідників дискурсу.Також спостерігаються випадки, коли 

продукування дискурсу й результати повчання майже збігаються у часі. Тоді 

хронотоп втілений лише у формі теперішнє.  

Якщо ПД втілює опосередковану комунікацію адресанта та виражений 

наративним режимом, тоді хронотоп матиме такий вигляд: минуле →  

теперішнє → майбутнє. Минуле – час творення дискурсу адресантом. Існує 

велика кількість зразків повчального дискурсу, адресанта та адресата якого 

розділяє значний проміжок часу. Елемент «теперішнє» позначає власне момент 

сприйняття адресатом наративного повчального дискурсу, «майбутнє» – певний 

гіпотетичний час, коли проявиться вплив даного дискурсу.  

Цілі ПД визначаються інтенціями мовця. Аналіз ілюстративного 

матеріалу дає підстави стверджувати, що цілі повчального дискурсу можна 

поділити на первинні та похідні. До первинних належить передача досвіду, 

знань, моральних установок суспільства. За твердженням О. В. Авдосенко, 

досвід в процесі комунікації виступає як ланцюг духовно-практичних знань 

(суб’єктивне засвоєння структурального знання), які вирізняються образним 

описом, нормуванням, цілепокладанням та побудовою ідеалів [2, c. 21]. 

Слід зауважити, що передача досвіду не обмежується лише одним ПД, 

тому що мовленнєве спілкування полягає в передачі адресантом та сприйнятті 

адресатом інформації, знань, досвіду [139, c. 4]. Проте саме в ПД досвід 

знаходиться, так би мовити, у «найконцентрованішій» формі. До похідних 

цілей ПД ми відносимо домінування, застереження, самоствердження, 
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підтримання спілкування (у випадку ПФД). Трапляється так, що ці цілі можуть 

відтісняти на задній план первинні цілі ПД. 

Цінності (ключовий концепт). Цінності є ядром повчального дискурсу. 

Найбільш вдалим визначення цього поняття вважаємо таке: «Цінності – 

сукупність певних явищ дійсності, які позитивно оцінюються людиною з точки 

зору власного або суспільного блага. Прагнення та цілі людини й суспільства 

визначаються прийнятими ними цінностями» [310, c. 77]. Цінності поділяються 

на два види: інструментальні цінності (instrumental values), які скеровують 

щоденну поведінку людей та кінцеві цінності (terminal values), остаточні цілі, 

які варто або не варто досягати [224, c. 459].  

Параметр «цінності» в дискурсі позначає усю множину цінностей як 

адресанта, так і адресата. Також він охоплює усі цінності певної суспільної 

групи, на які здійснюються прямі вказівки або непрямі посилання у дискурсі. 

Одним із засобів підсилення повчального ефекту дискурсу виступає апеляція 

комунікантів до цінностей певної групи. При цьому заохочується конформізм, а 

поведінка, яка відхиляється від загальноприйнятих стандартів та кидає виклик 

усталеним цінностям різко засуджується [23].     

Н. Д. Арутюнова підмітила, що поняття цінності виконує координуючу 

(між людиною та світом об’єктів), стимулюючу (спрямовуючу діяльність), 

дидактичну та регулятивну (прескриптивну) функцію в механізмах життя [6, 

c. 183]. Вважаємо, що такі ж функції цінності виконують і в структурі ПД. 

Більш того, ПД може не лише слугувати вираженням певних цінностей, але й 

інструментом їх формування. Як відомо, формування цінностей відбувається в 

процесі соціалізації особистості. Саме в соціальній сфері, а не лише на рівні 

свідомості, самосвідомості або підсвідомості особистості формуються ті 

критерії та цінності, за якими людина ніби вивіряє своє ставлення до життя. 

Вони формують своєрідну шкалу, згідно з якою людина вивіряє свої вчинки, 

спосіб мислення та поведінку [47, c. 57]. 

Стратегії. Вибір стратегії залежить від учасників комунікативної ситуації 

і обумовлює їхню тактику. Щодо відмінностей між стратегією та тактикою, то 
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О. В. Фадеєва слушно зауважує: «Якщо стратегія в кінцевому результаті 

співвідноситься з глобальною прагматичною метою комуніканта, яка 

знаходиться поза мовленнєвою діяльністю, то тактика ведення дискурсу має 

справу з мовними цілями й описує конкретні мовленнєві дії на певному етапі 

комунікації» [151, c. 10]. Ми розглядаємо стратегію як абстрактне планування 

ефективного розгортання дискурсу, що має на меті здійснення максимального 

впливу на адресата і знаходить своє матеріальне втілення у певній тактиці.  

Одна і та ж сама стратегія може бути реалізована за допомогою різних 

тактик, які видаються мовцеві найбільш доречними у даний момент. 

Вибираючи стратегію спілкування, людина вибирає один з кількох можливих в 

даний момент способів породження дискурсу [2, c. 142]. Детальна 

характеристика стратегій та тактик, властивих кожному окремому виду ПД, 

представлена у наступних розділах нашого дослідження  

Матеріал (тематика). У процесі продукування тексту (а також у процесі 

його розуміння) у людини формується ментальна модель ситуації, що 

обговорюється. Модель такого роду містить в собі інформацію про поточну 

дійсність, події, їх учасників, а також довгострокові знання про світ, які 

утворюють загальний контекст. Ця інформація слугує матеріалом для її 

вираження в тексті та необхідна для виникнення розуміння у слухача [140, 

c. 68–69]. Матеріалом ПД виступають об’єктивні явища навколишнього світу – 

поведінка людей, статусні та сімейні ролі, устрій суспільства тощо.  

ПД не обмежений певною тематикою. Він може стосуватися як 

професійних навиків, так і найелементарніших речей, яким батьки навчають 

своїх дітей. Мораль у реальному житті, інакше кажучи, певні визначені 

моральні погляди людей не можуть не наповнюватися тим змістом, який 

вкладається в них певною суспільно-економічною формацією. Отже, цілком 

природно, що моральні погляди людей змінювалися за своїм змістом від однієї 

суспільно-економічної формації до іншої, поновлювались, розвивались та 

поглиблювались разом із розвитком суспільних форм [100, c. 19]. Швидкість, з 

якою змінюється матеріал ПД, напряму залежить від темпу розвитку 
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суспільних форм. До різких змін дискурсивного матеріалу можуть призвести 

лише революційні перетворення в суспільстві. 

Різновиди і жанри. Спочатку запропонувавши такий параметр дискурсу 

як «різновиди і жанри», В. І. Карасик у пізніших працях ототожнює термін 

«різновид» з терміном «формат дискурсу». Услід за російським лінгвістом, під 

форматом дискурсу розуміємо різновид дискурсу, який виділяється на основі 

комунікативної дистанції, ступеня самовираження мовця, соціальних 

інститутів, що склалися, регістра спілкування та клішованих мовних засобів. 

Формат дискурсу являє собою конкретизацію типу дискурсу, кількість цих 

форматів є досить великою, проте вимірюваною. Формат дискурсу, в свою 

чергу, конкретизується жанрами мовлення, які виділяються на індуктивній 

основі [67, c. 246]. 

У результаті проведеного дослідження ми виокремлюємо три формати 

ПД: моралістичний, інструктивний та фатичний [24]. Докладний опис та аналіз 

цих видів ПД поданий у наступних розділах нашого дослідження.    

Прецедентні (культурогенні) тексти. Такий параметр ПД як 

культурогенні тексти надзвичайно тісно пов’язаний з діахронією, тобто 

вивченням дискурсу в історичному аспекті. Можна стверджувати, що 

повчальний дискурс був одним із перших в історії комунікації. В ті епохи, коли 

ще не були сформовані соціальні інститути, ПД уже широко використовувався 

для передачі надбань людства наступним поколінням. Інституційні види 

дискурсу, такі як політичний або педагогічний виникли набагато пізніше. За час 

свого існування ПД увібрав у себе культурно-історичну пам’ять багатьох 

поколінь. Культурно-історична пам’ять живе не лише в мовних знаках та 

текстах, але і в світосприйнятті народу, який вибудовує відповідно до нього 

своєрідний мовний образ світу як процес і результат не лише надособистісного, 

але і особистісного його усвідомлення [149, c. 676].  

Мова та культура поєднуються, утворюючи лінгвокультуру. 

Лінгвокультура – особливий тип взаємозв’язку мови та культури, який має 

прояви як у царині мови, так і в царині культури і який належить виявляти у 
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співставленні з іншим типом взаємозв’язку мови та культури, тобто в 

порівнянні з іншою лінгвокультурою [141, c. 9]. Культурогенні тексти – це 

матеріальне втілення такого зв’язку. До текстів прецедентного характеру 

належать прецедент-цитата, прецедент-афоризм, прецедент-ситуація та 

прецедент-прописна істина, прецедент-міфологема та прецедент-прислів’я [8, 

c. 76–78].  

Окреме місце серед прецедентних текстів ПД займають притчі та байки 

[25]. Ці твори самі по собі мають яскраво виражену повчальність. Притчі 

наповнені філософським змістом, тоді як у байках повчання представлене у 

гумористичній формі. Виступаючи елементом ширшого дискурсивного 

простору, притчі та байки задають тон повчанню, роблять його жвавішим та 

більш образним, полегшують донесення певної ідеї до слухача. Проте такі 

елементи можуть створювати і перешкоди у розумінні. Слід враховувати вік та 

освітній рівень того, кому призначене повчання, оскільки осягнути глибинний, 

прихований зміст притчі або байки може лише доволі ерудована людина.  

Дискурсивні формули. У сучасній лінгвістиці не існує єдиної думки 

щодо дискурсивних формул. Різниться навіть термінологія: «дискурсивні 

формули», про які йдеться у працях В. І. Карасика, аналогічні «стійким 

мовленнєвим актам» у дослідженнях П. Н. Донець [52, c. 203]. Також у 

лінгвістичній літературі трапляються такі: мовленнєві кліше, мовленнєві 

стереотипи та етикетні формули.  

Вважаємо, що формули ПД можна поділити на дві групи – мовленнєві 

(мовленнєві акти і стереотипи) та риторичні. Мовленнєві акти, з яких 

складається мовленнєва діяльність, з самого початку не лише цілеспрямовані, 

але й ситуативно-орієнтовані; вони пов’язані з особистістю мовця та 

особистістю слухача, але одночасно і з тим, що є спільним не лише для 

співрозмовників, але й для всіх членів даного мовного колективу.  

Г. А. Антипов відносить мовленнєві акти до мовленнєвих дій низьких 

рівнів. До більш високого рівня належать мовленнєві макроакти або так звані 

«комунікативні способи», наприклад переказ, опис картини, аргументування 
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[148, c. 78]. Як дискурсивні формули нас цікавлять саме мовленнєві акти, 

оскільки макроакти, наприклад аргументація, може поєднувати в собі 

іллокутивні сили кількох типів мовленнєвих актів. З огляду на велику 

різноманітність класифікацій мовленнєвих актів, при дослідженні ПД у нашому 

дослідженні послуговуємось класифікацією Г. Г. Почепцова, який брав за 

основу прагматичний компонент.  

Г. Г. Почепцов умовно представляє зміст прагматичного компонента у 

такому вигляді: “I (hereby) + дієслово, що визначає іллокутивну силу 

висловлювання + адресат” [59, c. 271] і виділяє такі типи мовленнєвих актів: 

констативи, промісиви або менасиви, перформативи, директиви, квеситиви. У 

нашій розвідці ми виходимо за межі класичної теорії мовленнєвих актів 

Дж. Остіна й Дж. Серля [110; 132; 133] і розглядаємо не лише окремі 

мовленнєві акти, але й їх послідовності, які визначають як дії у соціальній 

інтеракції з визначеними ролями учасників та залученням контексту, в якому 

розгортаються вербальні і невербальні дії [207, c. 328].   
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Висновки до першого розділу 

 

Повчання виступає об’єктом дослідження різних гуманітарних наук та 

напрямів – філософії, соціології, риторики, педагогіки, літературознавства та 

прагматики тексту.  

Філософські трактати та есе також досить всебічно висвітлюють феномен 

повчання, розглядаючи його в рамках теорій державного устрою, дослідження 

людської природи, розробки теоретичних засад дидактики та національної 

освіти. Проте повчання є не лише предметом філософських розвідок, але й 

способом донесення філософських ідей та поглядів, оскільки дуже часто 

філософи вшановувалися не лише як мудреці, але й як учителі. 

Соціологія розглядає повчання як інструмент соціалізації особистості, 

який нерозривно пов’язаний з оцінкою. Повчання допомагає сформувати 

комплекс ціннісних установок та моральних принципів, якими людина буде 

керуватися у подальшому. Окрім цього, повчання є засобом корекції девіантної 

поведінки. Соціологи зазначають, що у процесі повчання дуже важливо 

відмовитися від стигматизації та навішування ярликів, оскільки це може 

повністю знівелювати повчальний вплив. 

У літературознавстві повчання знаходить двояке втілення. З одного боку, 

повчання може виступати елементом будь-якого літературного твору, з іншого 

– повчання утворює окремий літературний жанр. Дидактичним характером 

відзначаються такі жанри, як проповідь, житіє, притча, аполог, афоризм, байка, 

мораліте, міракль, шкільна драма тощо. Окрім дидактичної літератури учені 

виокремлюють також літературу мудрості та окремий корпус настановних 

розповідей. Література повчального спрямування може бути як релігійною, так 

і світською. 

Дослідження повчання у дискурсивній площині відповідає вимогам 

сьогодення. ПД – це цілеспрямований комунікативний вплив, зумовлений 

особливою адресантно-адресатною конфігурацією, з іллокутивною метою 
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адресанта здійснити повчання комунікативного партнера/партнерів, що 

включає вербальний та екстралінгвальні компоненти комунікації. Слід 

розмежовувати повчальний та педагогічний дискурси, які не є тотожними.  

Оскільки повчальний дискурс – складний комунікативний витвір, його 

аналіз проводився за такими параметрами: 1) учасники, 2) хронотоп, 3) цілі, 4) 

цінності (у тому числі і ключовий концепт), 5) стратегії, 6) матеріал (тематика), 

7) різновиди і жанри, 8) прецедентні (культурогенні) тексти, 9) дискурсивні 

формули.  

Комунікант має право повчати, котре пояснюється або його ситуативним, 

або соціальним (статусним) положенням, наявністю певного досвіду. Хронотоп 

повчального дискурсу залежить від часових та просторових рамок висловлення 

повчання. Цілі повчального дискурсу визначаються інтенціями автора повчання 

і їх можна поділити на первинні та похідні. Ядром повчального дискурсу 

виступають цінності комунікантів.  

Матеріалом повчального дискурсу виступають об’єктивні явища 

навколишнього світу – поведінка людей, статусні та сімейні ролі, устрій 

суспільства тощо. У нашому дослідженні ми виокремлюємо три формати 

повчального дискурсу: моралістичний, інструктивний та фатичний. Під 

форматом дискурсу розуміємо такий різновид дискурсу, який виділяється на 

основі комунікативної дистанції, ступеня самовираження мовця, соціальних 

інститутів, що склалися, регістра спілкування та клішованих мовних засобів. 

Повчальний дискурс увібрав у себе багатоманіття прецедентних текстів, серед 

яких є алюзії, цитати, посилання та паремійні жанри. Дискурсивними 

формулами повчального дискурсу є множина різноманітних мовленнєвих актів, 

які складають такий дискурс. 

Основні положення розділу відображено в публікаціях автора [23; 24; 25; 

27; 28; 29; 34; 35; 291].  
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Розділ 2 

СОЦІОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЧАЛЬНОГО 

МОРАЛІСТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

2.1. Основні прагматичні складники повчального моралістичного 

дискурсу 

 

 Життя будь-якої спільноти підпорядковане певній моралі, яка скеровує 

та регламентує діяльність людей. Мораль – комплекс норм та цінностей, які 

дозволяють індивідам усвідомити себе насамперед представниками та 

виразниками інтересів певних соціальних спільнот – країн, націй, державних 

утворень, класів, об’єднань, станів, партій, колективів, груп, та діяти 

відповідним чином [304, c. 114]. 

 Мораль формувалася протягом віків, вона може бути закріплена у формі 

різноманітних приписів, кодексів, законів або передаватися безпосередньо від 

одного члена соціуму до іншого. Саме ПД і є інструментом збереження моралі, 

поширення моральних норм та принципів. Виразником моралі особистості є 

моральність – система нормативних приписів, які стоять на сторожі 

універсальних цінностей існування (життя, свобода, достоїнство та ін.) і мають 

визначальне значення для кожної людини, незалежно від таких соціальних 

чинників, як приналежність до якої-небудь зі спільнот, становище у системі 

соціальної ієрархії тощо [304, c. 147]. 

ПМД має на меті передачу адресату моральних правил та установок, 

корекцію його девіантної поведінки, яка не відповідає моральним стандартам, 

прийнятим у певній соціальній групі. На нашу думку, ПМД має дві чітко 

виражені грані – мовну та соціальну. Мовний аспект проявляється у доборі 

вербальних засобів впливу на адресата, а соціальний аспект визначає рольові та 

статусні прояви учасників комунікації. Ю. Рождественський виділяє чотири 

види моралі: практична, духовна, професійна та громадянська мораль [310]. 
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Беручи до уваги таку класифікацію, у ході дослідження нами було встановлено, 

що ПМД стосується усіх цих видів моралі.    

Проведений аналіз ілюстративного матеріалу дозволив нам встановити 

три основні компоненти ПМД: аксіологічний і персуазивний (прагматичні), а 

також статусно-рольові відмінності комунікантів (соціальний) [26]. 

 

2.1.1. Аксіологічний компонент повчального моралістичного 

дискурсу. У мові відображається взаємодія дійсності та людини у різних 

аспектах, одним із яких виступає оцінний: об’єктивний світ розчленовується 

адресантом з погляду його ціннісного характеру – добра і зла, користі та шкоди 

тощо. Це вторинне членування, соціально обумовлене, знаходить своє 

відображення в мовних структурах [39, c. 5].  

Категорія оцінки є невід’ємним елементом ПМД, оскільки такий дискурс, 

по своїй суті, має на меті вказати адресату, що таке «погано» та «добре». Далі 

слідує мовленнєвий вплив на свідомість адресата, підкріплений невербальними 

засобами (див. Додаток 3). Повчання є результативним лише у тому випадку, 

якщо об’єкт повчання може не тільки розрізнити явища об’єктивної реальності 

згідно запропонованої шкали оцінки, але й дотримується такої лінії поведінки, 

яка неодмінно буде маркована оцінкою «добре». ПМД ґрунтується на 

аксіологічному кодексі, прийнятому усіма членами певної суспільної групи. 

Основою такого аксіологічного кодексу і виступає оцінка.  

Категорія оцінки широко розглядалася дослідниками-лінгвістами [6; 37; 

39; 42; 80]. Однак її прояви вивчалися не лише у мовній площині. Як зазначає 

К. Г. Красухін, філософи усього світу надавали першочергового значення етиці, 

оцінка ж, яка оперує поняттями «добре / погано, слід / не слід» – головний 

інструмент етики [77, c. 564]. Увага акцентується також і на соціальному 

складнику оцінних висловлень. На думку Я. О. Бондаренко, у дискурсі 

індивідуальні цінності мовної особистості реалізуються через специфіку 

тематичного репертуару та оцінні висловлення ]19, c. 10]. Водночас з цим 

наголошуються специфічні ознаки оцінки як ментального та психічного 
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феномену і стверджується, що оцінка є вербалізованим результатом 

кваліфікуючої діяльності свідомості або сенсорної сфери людської психіки [15, 

c. 8].  

Ми вважаємо, що оцінка – це розгляд явищ об’єктивної дійсності крізь 

призму цінностей певної соціальної групи з використанням усталених 

критеріїв, які становлять шкалу оцінки.  

Стосовно структури оцінки погляди філософів та лінгвістів різняться. 

Наприклад, філософ О. А. Івін нараховує чотири компоненти оцінки – суб’єкт, 

предмет, характер та основа [306, c. 260]. Лінгвіст О. М. Вольф поділяє 

компоненти оцінки на експліцитні (об’єкт), імпліцитні (шкала оцінок, оцінний 

стереотип, аспект оцінки) та елементи, які можуть бути реалізовані як 

експліцитно, так і імпліцитно (суб’єкт оцінки, аксіологічні предикати, 

мотивування оцінок) [39, c. 47]. У нашому дослідженні ми використали 

структуру оцінки, запропоновану О. М. Вольф, додавши до неї один елемент зі 

структури О. А. Івіна. На нашу думку, слід окремо виділити предмет оцінки, 

оскільки поняття «об’єкт» є дуже широким для проведення ґрунтовного 

лінгвістичного аналізу.   

У структурі ПМД суб’єктом оцінки виступає адресант. Об’єктом оцінки, 

як правило, постає адресат повчання, а предметом – його певні характеристики, 

такі як поведінка, зовнішність, погляди, цінності та переконання. Оцінні засоби, 

які уможливлюють втілення оцінки, можуть бути як вербальними – лексичні, 

синтаксичні, стилістичні, так і невербальними. Оцінювання адресата повчання 

здійснюється залежно від певної підстави. Найчастіше такою підставою є смаки 

та уявлення про світ адресанта [2, c. 53]. На відміну від предмета оцінки, який, 

як правило, завжди виражений експліцитно, оцінна шкала та стереотипи, які 

при абсолютних оцінках завжди присутні у свідомості адресанта, не набувають 

безпосереднього мовного втілення [39, c. 60].    

Таким чином, у структурі оцінки присутні як імпліцитні, так і експліцитні 

елементи. Розглянемо фрагмент ПМД, учасниками якого є подружжя, перед 

яким постала проблема збереження шлюбу. 
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Jellie was less rational and quite a lot less stylish than her husband at that 

moment. She’d been married to Jimmy Braden for eleven years, that counted for 

something. She got herself worked up pretty good, telling Jimmy how sorry she was, 

how it was not right to behave as she had. Jimmy eventually said, “Our decision to 

marry was probably a good one at the time, but people change. There’s no point 

living with choices made by people who were different eleven years ago than they 

are now” (Waller, 206). 

У наведеному вище фрагменті ПМД експліцитними є такі елементи: 

суб’єкт оцінки (Джиммі, чоловік головної героїні) та предмет оцінки (шлюб 

героїв та їх подальше життя), імпліцитними є оцінна шкала та стереотип. 

Можна припустити, що вони втілюють цінності того прошарку суспільства, до 

якого належить Джиммі. Наведена оцінка є втіленням типової американської 

шкали цінностей, де вільний вибір людини стоїть понад усе, він є навіть 

важливішим за шлюб.  

Наведений приклад демонструє поєднання різних оцінок одного і того ж 

об’єкта – шлюбу. У ретроспективі він отримує позитивну оцінку зі сторони 

суб’єкта оцінки (Джиммі), при цьому використовується прикметник оцінної 

семантики good. Оцінка ж подальших перспектив сімейного життя містить 

вислів негативної семантики there’s no point, та посилюється лексемою different, 

яка акцентує увагу на тому, наскільки чужими стали один одному чоловік та 

дружина. 

Для здійснення ґрунтовного аналізу оцінних висловлень у ПМД ми 

послуговувалися здобутками російської дослідниці Н. Д. Арутюнової, яка у 

своїх працях детально проаналізувала категорію оцінки як мовного явища. 

Лінгвіст зазначає, що оцінне висловлення прагне вплинути на адресата і, таким 

чином, на хід практичного життя [6, c. 183]. На увагу заслуговує і класифікація 

оцінок, запропонована Н. Д. Арутюновою на основі підґрунтя оцінки та її 

мотивації. Згідно з цією класифікацією, існує дві групи оцінок – загальнооцінні 

твердження (хороший – поганий) та частково оцінні твердження. Останні 

поділяються на три групи: сенсорні, сублімовані та раціоналістичні оцінки [6]. 



74 

 

Слід зауважити, що ПМД притаманні не лише сублімовані, тобто естетичні та 

етичні оцінки, але й усі інші види оцінок. Для підсилення впливу на адресата 

використовується поєднання різних видів оцінок. Наприклад: 

“You have to master yourself, Oz,” Liam said to me, quietly, as I drove back to 

the apartment on the Mound. “There’s something dangerous about you; it needs to 

be driven out and kept out. What we did this morning should be your standard work-

out from now on, but the most important part of it is the part at the end. If you can’t 

do anything else, none of the physical stuff, at the very least you should commune 

with the peaceful side of your nature every day in life.” 

Since then, I’ve taken that advice to heart and followed it, religiously; it works, 

most of the time (Jardin, 245). 

Наведений фрагмент ПМД відтворює розмову двох друзів та ілюструє 

успішно реалізоване повчання з приводу того, як треба опановувати власний 

гнів. Адресант використав комбінацію усіх трьох видів оцінки – сенсорної 

(peaceful), сублімованої (dangerous, important) та раціоналістичної (standard). 

Реакція адресата свідчить про те, що така структура аксіологічного компоненту 

є надзвичайно ефективною, оскільки відбувається апеляція до різних емоційних 

та когнітивних сфер особистості. Таким чином, повчання набуває більшої  

сили. Незважаючи на таке різноманіття оцінок, базовими для ПМД вважаємо 

загальнооцінні твердження, які виражають або позитивну оцінку (схвалення), 

або негативну оцінку (критику, осуд, несхвалення).  

Класифікації підлягають не лише лексико-семантичні виразники оцінки, 

але й оцінні судження. О. П. Максимова запропонувала класифікацію оцінних 

суджень з огляду на ті чи інші компоненти картини світу людини. Дослідниця 

розрізняє: внутрішню оцінку, яка є вираженням почуття симпатії, антипатії, 

прихильності, байдужості суб’єкта оцінки до об’єкта; уявлення суб’єкта про 

певні óбрази, ідеали, стандарти; наділення оцінкою не власне суб’єкта як 

такого, а як засобу досягнення або усунення інших речей, які оцінюються 

позитивно або негативно [95, c. 3–4]. 



75 

 

Оцінні судження є вагомою характеристикою мовної особистості, вони 

відображають менталітет, культуру та установки певної соціальної або етнічної 

групи. Також оцінні судження вказують на рівень комунікативно-прагматичної 

компетенції, яка визначається як здатність членів соціуму оперувати системою 

символів, цінностей та оцінок [60, c. 60]. Щодо функцій оцінки, то вони 

нерозривно пов’язані з власне феноменом повчання. Н. Д. Арутюнова 

зазначала, що в мовленні, яке звернене до дітей, особливо яскраво виступає 

«дидактична» функція слів оцінки, їх комунікативна загостреність, причому в 

цьому випадку оцінна кваліфікація виступає стимулом для розвитку свідомого 

ставлення до дії [6, c. 174].   

В. Г. Гак об’єднує емоції та оцінки у єдиний емоційно-оцінний компонент 

висловлення з цілковитим ототожненням їхніх функцій. Однією з таких 

функцій дослідник називає функцію компенсації інформаційної недостатності. 

Емоції та оцінки дають змогу слухачу зрозуміти позицію або реакцію 

адресанта, навіть якщо той не надає достатньої інформації та, з іншого боку, 

«витрачати менше слів» самому адресанту. Робить марною подальшу розмову і 

категорична оцінка [43, c. 647]. 

З огляду на розташування оцінки на аксіологічній шкалі адресанта ми 

виділяємо схвалення (позитивна оцінка) та критику (негативна оцінка). 

Схвалення – один із найбільш дієвих регуляторів людської поведінки. Це 

явище тлумачиться і як соціальна винагорода, елемент підсилення впливу на 

особистість [221, c. 64], і як установка, що виражає позитивне ставлення до 

іншої людини [17, c. 62], а також як інструмент, який допомагає налаштувати 

співрозмовника на невимушений діалог (icebreaker) або засвідчує дружні 

наміри адресанта (peace offering) [176, c. 25].  

Дослідники відзначають той факт, що люди мають схильність вірити 

схвальній оцінці і їм до вподоби ті, хто надають таку оцінку, навіть якщо вона 

не зовсім відповідає дійсності. Отже, схвалення, а інколи і неприховані лестощі,  

впливають не лише на поведінку людини, але й на її сприйняття оточуючих 

[184]. Н. А. Бігунова відзначає такі функції схвалення: інформативну, 
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соціальну, стимулюючу та функцію впливу [17, c. 63]. Ми погоджуємося з 

усіма наведеними функціями, зазначивши, що найбільш вагомими для 

реалізації повчання є останні дві. Позитивна оцінка, яка має стимулюючу 

функцію, слідує за власне повчальним фрагментом, проте належить до того ж 

самого дискурсивного поля. Така оцінка підсилює повчання та спонукає 

адресата до виконання вказаних дій. Наприклад:  

He fingered the collar of her coat. “Dorrie, we can’t. Be practical. There are 

so many things to be taken care of. I think I have to take a blood test first. I’ll have to 

check on that. And then, if we get married Friday we can have the weekend for a 

honeymoon. I’m going to get us a reservation at the New Washington House – ” 

She frowned indecisively. 

“What difference will three days make?” 

“I guess you’re right,” she sighed. 

“That’s my baby” (Levin, 30). 

Вище представлено зразок ПМД, у якому комунікантів пов’язують  

романтичні стосунки. Адресант дуже майстерно використовує весь спектр 

доступних вербальних та невербальних засобів для досягнення своєї мети. 

Повчання починається з використання невербального прийому – he fingered the 

collar of her coater coat, який спрямований на подолання дистанції та 

інтимізацію розмови, далі слідує послідовна аргументація з використанням 

прийому конкретизації та логічними конекторами first та then  у поєднанні зі 

стилістичним прийомом апосіопезою. Таким чином, аргументи адресанта 

видаються більш переконливими, а незавершеність висловлення позбавляє 

повчання категоричності та імперативності, створює ілюзію «вільного вибору».  

Ми кваліфікуємо заключну репліку That’s my baby як імпліцитне оцінне 

висловлення, яке виконує стимулюючу функцію у даній ситуації повчання. 

Наведена заключна репліка також маніфестує прийом зближення, коли той, хто 

повчає, висловлює свою довіру адресату, підкреслює їхню психологічну 

близькість. Ми поділяємо думку О. О. Криницької про те, що у мові зближення 

реалізується за допомогою лексико-семантичних засобів [79, c. 236]. Як 



77 

 

правило, такими засобами виступають присвійні займенники my, our, mine, 

ours; інклюзивний займенник we, іменники з семами friend, mate, дієслова з 

семою share та прикметники з семою close.   

Схвальна оцінка може не лише завершувати повчання, а й передувати 

йому. У такому разі, на нашу думку, схвалення постає певним психологічним 

маніпулюванням. Використовуючи схвальну оцінку певних виявів особистості 

адресата, адресант отримує від нього ментальну згоду, оскільки кожна людина 

погодиться з позитивним висловленням на свою адресу. Здобувши, таким 

чином, прихильність адресата, адресант переходить до етапу повчання. 

Адресат, чия самооцінка була потішена попереднім оцінним твердженням, 

демонструє більшу готовність прислухатися до повчання, оскільки адресант 

йому імпонує, він вважає адресанта об’єктивним та компетентним. 

Н. О. Бігуновою були визначені найбільш поширені форми, прийоми та 

способи, що дають адресанту змогу висловити схвальне ставлення до вчинків 

адресата: 1) лексичне наповнення висловлень, яке характеризується 

позитивним оцінним забарвленням; 2) стилістичні засоби (порівняльні звороти, 

епітети, метафори, гіперболи); 3) інтенсифікація; 4) синтаксичні засоби 

(окличне речення, повтори, еліпсис, інверсія); 5) інтонаційне оформлення 

висловлень [17, c. 63]. Усі вони проявилися і в ході нашого дослідження. 

Наступний фрагмент ПМД відтворює розмову досвідчего лікаря із 

молодим колегою, який прийшов йому на заміну. Тут простежується дія 

механізму позитивного оцінного висловлення, що передує повчанню.  

“You’re young,” Pearson said. “You’re full of spice and vinegar – that’s 

good. You know your stuff too. You’re up to date – you know things that I never did, 

never will now. Take my advice and try to keep it that way. It’ll be tough to do; make 

no mistake about it.”/…/   

Emotion-charged, the voice faltered. Pearson put a hand on Coleman’s arm. 

He said imploringly, “Listen to an old man who’s been through it all, who made 

the mistake of falling behind. Don’t let it happen to you! /…/” 

The voice trailed off and Pearson turned away. 
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“I shall try to remember,” Coleman said. He added gently, “I’ll come with you 

to the door” (Hailey, 284–285). 

Запропонований фрагмент містить такі оцінні засоби: лексеми та сталі 

вислови з позитивним оцінним забарвленням – young, full of spice and vinegar, 

good, up to date, повтори та паралельні конструкції. Помітно, що досвідчений 

професор використовує техніку маніпулювання, поєднуючи позитивну оцінку 

адресата, апелятиви, широкий спектр фонаційних засобів, прийом підвищення 

статусу адресата у поєднанні з применшенням власного статусу. 

Протиставлення статусів комунікантів побудоване на антонімії: young – old, up 

to date – falling behind та антитезі: you know things that I never did, never will now. 

Як правило, термін «маніпулювання» має стійкі негативні конотації, проте у 

ПМД маніпулювання слугує благородній меті повчання і є одним із способів 

впливу на свідомість співрозмовника.  

Аналіз емпіричного матеріалу дає підстави стверджувати, що схвальну 

оцінку надає адресант, який прихильно ставиться до адресата, прагне до 

конструктивної розмови та зацікавлений у результативному повчанні. Усього 

ми зафіксували 119 лексичних одиниць, які виражають схвалення або наділені 

позитивними конотаціями в ПМД (див. Додаток 1). До найпоширеніших 

належать такі: good, nice, fine, important, real, better, brilliant, bright, great.       

Критика ґрунтується на використанні негативно-оцінних висловлень. 

Такі висловлення відображають негативний емоційний стан адресанта, його 

негативне ставлення до адресата, експліцитне або імпліцитне спонукання 

адресата до зміни того, що викликає в адресанта негативні емоції й оцінки [80, 

c. 415]. Дослідники встановили, що критика спрямовується на п’ять цілей: 

зовнішній вигляд (тіло, одяг, запах, постава та аксесуари); поведінку (рухові, 

інтелектуальні або творчі вміння); особистісні риси (особистість, доброта або 

загальні вміння); стиль взаємовідносин (те, як людина поводить себе з іншими); 

та рішення і переконання (точки зору, плани або спосіб життя) [224, c. 203]. 

Нами було встановлено, що у ПМД об’єктом критики не завжди виступає 

адресат. Існує також опосередкована критика, яка скерована на третю особу, до 
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якої прихильно ставиться адресат. Оскільки адресат певним чином ідентифікує 

себе з такою особою, то він сприймає критичні зауваження як такі, що 

висловлені на його адресу. Наприклад: 

“Marion, you can’t marry him now.” 

“No? Come down to City Hall Saturday morning!” 

“He’s a no-good scheming – ” 

“Oh, yes! You always know just who’s good and who’s bad, don’t you! You 

knew Mom was bad and you got rid of her, and you knew Dorothy was bad and that’s 

why she killed herself because you brought us up with your good and bad, your right 

and wrong! Haven’t you done enough with your good and bad?” 

“You’re not going to marry a man who’s only after you for your money!” 

(Levin, 288). 

У наведеному діалозі батька з донькою критичний складник містить 

кілька оцінних елементів: загально-оцінний прикметник no-good, часткову 

оцінку етичного характеру scheming та підрядне означальне речення who’s only 

after you for your money, у якому наголошуються низькі моральні якості 

особистості. Стилістичний прийом апосіопези несе значне емфатичне 

навантаження, оскільки «маскує» дерогативний елемент, можливо навіть 

вульгаризм, який легко ідентифікується за контекстом. Критикуючи обранця 

доньки, батько, тим самим, критикує її вибір і певні риси характеру – 

довірливість, недалекоглядність та невміння розбиратися в людях. Різка 

негативна реакція доньки простежується у перериванні адресанта, 

інвективному тоні висловлення, підвищеній емоційності (окличні речення), 

повторі особового займенника you та присвійного займенника your.  

У наведеному прикладі негативна оцінка використовується як інструмент 

таврування або «навішування ярликів», що ґрунтується на встановленні 

асоціативних зв’язків (часто за другорядною, несуттєвою ознакою) [62, c. 49]. У 

соціології теорія «навішування ярликів» стала панівною парадигмою у 

поясненні девіантності [303, c. 178]. Як свідчить реакція адресата повчання, 
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таврування постає  комунікативною перешкодою, яка зводить нанівець усі 

подальші спроби повчального впливу.  

За твердженням психологів, проблема сприйняття критики та негативна 

реакція на неї залежать від способу подачі критичних зауважень, а не від їх 

істинності [214, c. 55]. У більшості випадків адресант намагається пом’якшити 

негативне оцінне висловлення за допомогою  таких прийомів: 

1) Фрагментарна оцінка, її дистанціювання від співрозмовника. 

Негативну характеристику отримують не власне вчинки або переконання 

адресата, а певний елемент об’єктивної реальності. Завдання адресата полягає у 

тому, щоб співвіднести цей елемент зі своїми вчинками та, використовуючи 

прийом генералізації, перенести негативну оцінку на вияви власної особистості. 

У такому разі повчання буде надзвичайно дієвим, оскільки, з одного боку, 

відсутні негативно оцінні висловлення спрямовані у бік адресата, а з іншого – 

адресат сам усвідомлює свої хиби та помилки. Таке самоусвідомлення є значно 

сильнішим спонуканням до дії, ніж нав’язана співрозмовником негативна 

оцінка, яка може не сприйматися. Наприклад:  

/…/ “You think he belongs to you because you want to belong to him. Hagar, 

don’t. It’s a bad word, “belong.” Especially when you put it with somebody you love. 

Love shouldn’t be like that. /.../ He spoke to her as he would to a very young child. 

“You can’t own a human being. You can’t lose what you don’t own. /…/” He 

stopped. She did not move or give any sign that she had heard him (Morrison, 330–

331). 

Вище представлено фрагмент повчання, адресованого молодій дівчині, 

чиє кохання перетворилося на одержимість. Надаючи негативну оцінку 

лексичній одиниці belong, адресант намагається не вразити почуття адресата, 

прагне пом’якшити своє повчання та зробити його дієвим.  

2) Евфемістичне вираження негативної оцінки. Замість використання 

слів з експліцитною негативною оцінною семантикою, адресант використовує 

лексеми нейтрального або позитивного значення.  Такі евфемізми є контекстно 



81 

 

залежними, і їх адекватне трактування співрозмовниками є запорукою 

розуміння повчання. Наприклад: 

“And you don’t – don’t you feel funny about it? I mean, about Kent?” 

“Yes,” Anne says. With some relief, she knows that it is true. “I feel very funny 

about it. But I'm still going to do it.” And then, when Louisa does not say anything, 

Anne says aggressively, “So you don’t need to think of Kent and me as the ideal 

couple.” 

“But how can you do that to Kent?” Louisa asks, unable to stop herself. 

“How do you think he would feel if he knew?” (Klass, 41). 

Тема розмови двоюрідних сестер – подружня зрада однієї з них. Звісно, 

такий вчинок вимагає негайного осуду з погляду суспільної моралі, отже й 

різко негативної оцінки. Проте, намагаючись не образити сестру, замість 

загально оцінної лексеми bad Луїза використовує психологічну сенсорну оцінку 

funny. Нами була розглянута семантика слова funny, запропонована словником 

Мерріам-Вебстер: 1. а) affording light mirth and laughter; b) seeking or intended to 

amuse; 2. differing from the ordinary in a suspicious, perplexing, quaint, or eccentric 

way; 3. involving trickery or deception [314]. Слід зауважити, що у даній лексемі 

закладений потенціал негативної оцінки (значення 2 і 3), який і реалізується у 

ПМД. 

Нами було виявлено 188 лексем, ідіом і синтаксичних конструкцій, які 

адресант використовує з метою критики у ПМД (див. Додаток 2). До 

найпоширеніших належать: stupid, silly, trouble, bad, fool, terrible, tough, idiot, 

crazy, hate (v), nonsense. Як бачимо, у ПМД переважає негативна оцінка, що, на 

нашу думку, корелює зі стратегією, обраною адресантом (див. Табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Оцінні елементи в повчальному моралістичному дискурсі 

Позитивна оцінка (схвалення) Негативна оцінка (критика) 

пряма імпліцитна пряма імпліцитна 

132 51 164 168 

Всього: 183 Всього: 332 

Отож, ПМД має чітко виражений аксіологічний характер. Для реалізації 

повчання адресант використовує різні види оцінок у різноманітних 

конфігураціях. Схвальна оцінка виконує стимулюючу функцію та функцію 

впливу, а негативна оцінка – спонукальну функцію по відношенню до адресата 

повідомлення. Як правило, критика пом’якшується чи імплікується за 

допомогою  фрагментарної або евфемістичної оцінки. 

Аксіологічний складник ПМД призводить до яскраво вираженої опозиції 

цінностей у дискурсивному просторі. Цінності, представлені у такому дискурсі, 

можуть бути як моральними, так і культурними. До власне моральних 

цінностей відносять феномени, які втілені в традиційно-етичних категоріях 

добра, блага, справедливості, обов’язку, сумління, гідності, щастя та інших, 

вони ж і складають внутрішній зміст моралі як соціального та культурного 

явища [38, c. 4].  

Поряд з ними людською практикою напрацьовані і такі ціннісні 

характеристики спілкування людей, які до моралі, як вільного волевиявлення 

людини, мають на перший погляд опосередковане, формальне, допоміжне 

відношення. Не тільки в буденній, але і в теоретичній свідомості вони 

визначаються як делікатність, ввічливість, хороші манери, тактовність, стиль, 

фіксуючи в основному поведінкові аспекти культури людських стосунків. Вони 

мають пряме відношення до культури, оскільки поруч з цінностями, нормами, 

правилами та приписами, вона включає в себе різноманітні «технології» 

діяльності та поведінки [38, c. 4]. 

Саме внаслідок всезагальної орієнтації поведінки на основні культурні 

цінності ми можемо говорити про масу людей як про суспільство [98, c. 50].  На 
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основі цінностей суспільні інститути встановлюють імперативну систему норм. 

Як зазначає Т. Парсонс, первинний мотив покори інституційним нормам 

ґрунтується на моральній владі, яку мають цінності над індивідами [112, c. 139].  

Саме таке трактування цінностей знаходимо в соціології. 

З погляду психології, цінності разом з моделями світу, засобами та 

гештальтами поведінки утворюють чотири основні блоки, у яких локалізуються 

характерологічні риси суб’єкта. На глибинному, підсвідомому рівні саме 

цінності лежать в основі прийняття рішень, відбору фактів [16, c. 11]. 

У ПМД спостерігаються два типи опозиції цінностей: 

1) «прийнятні» – «неприйнятні» для певної соціальної групи цінності, 

які реально існують у свідомості комунікантів та на шкалі оцінок займають 

діаметрально протилежні позиції «добре» і «погано». Носієм прийнятних 

цінностей є той, хто повчає, а носієм неприйнятних цінностей – адресат 

повчання. У такому разі завданням адресанта буде змінити вже закріплені у 

свідомості адресата «неприйнятні цінності», які набули спотвореної та 

викривленої форми під дією різноманітних впливів або внаслідок негативного 

досвіду, на ті цінності, які схвалюються суспільною групою та закріплені у 

моральних нормах.  

Як стверджують С. Хайбельс та Р. Уівер, зміна цінностей, переконань, 

ставлення або поведінки певної особи внаслідок поведінки або присутності 

іншої людини називається соціальним впливом [224, c. 458]. Таким чином, 

ПМД можна розглядати як один із виявів соціального впливу.   

2)   «прийнятні» цінності – відсутність будь-яких цінностей. Як і за 

наявності першої опозиції, носієм прийнятних цінностей є той, хто повчає. Для  

свідомості адресата повчання характерні «нульові» цінності, тобто вони 

цілковито відсутні.  Така опозиція трапляється у тому випадку, коли адресат, у 

силу свого віку або відсутності досвіду, не має певних ціннісних установок. У 

такому разі адресант має передати свою систему цінностей співрозмовнику. 

Сучасні дослідження акцентують увагу на родині як основному осередку 
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передачі цінностей [92; 98; 149; 181]. Проте слід зауважити, що цінності 

професійної моралі передаються у відповідному професійному середовищі.  

На нашу думку, реалізувати ПМД легше у другому випадку, оскільки 

адресант здійснює лише акт передачі цінностей. Йому не доводиться спочатку 

повністю нівелювати вже існуючі «неприйнятні» цінності, як у першому 

випадку. В обох випадках опозиція цінностей може бути присутня у ПМД як 

експліцитно, так і імпліцитно. Експліцитна опозиція цінностей виражена у 

мовленні комунікантів за допомогою лексичних (слова оцінної семантики, 

явище антонімії), синтаксичних (паралельні синтаксичні конструкції та 

повтори) та стилістичних засобів (метафори, парафрази, антитези).  

Розглянемо дискурсивні прояви опозиції «прийнятні» – «неприйнятні» 

цінності. Як правило, така опозиція цінностей спостерігається у мовленні 

адресата. Він використовує її для підсилення повчального впливу, розгортання 

логічної аргументації та апеляції до емоційно-ментальної сфери 

співрозмовника. Проте, у деяких випадках, адресант теж може вдаватися до 

вербалізованої опозиції цінностей, виявляючи власну ініціативу, щоб отримати 

пораду або настанову.  Наприклад: 

He looks at me with those big eyes of his with a wisdom way beyond his twelve 

years. “Do you believe that we have white angels and dark angels in our hearts?” 

he asks. 

“Yes, I do, Juan. We’re only human. It’s how we deal with them that matters.” 

“I want to get rid of my dark angels,” he says, his voice almost a whisper. 

Placing my hand on his, I look into his face. “One day you will, Juan. I truly 

believe that.” Paola and I look at each other and share a knowing look. “All you 

have to do, Juan,” I add, “is trust that you are loved.” 

He looks up and smiles his new smile at me. It is a good smile. It is a nice 

smile. It’s a hopeful smile (Hawn, 502). 

ПМД представлений діалогом хлопчика з його опікунами, у якому 

експліцитна опозиція цінностей висловлена адресатом ПД. Адресат 

використовує антонімічні лексеми “white” та “dark”, які можна трактувати в 



85 

 

ширшому сенсі як «добро» і «зло». Вираз «світлі та темні янголи» є 

парафразом, який обумовлений закріпленим у свідомості дитини релігійним 

уявленням про сили добра і зла.  

Світогляд дитини ще не сформований, маленький Хуан жадібно 

сприймає кожну настанову людей, яких він любить та поважає, і відразу 

знайомиться із загальнолюдськими цінностями. Слід відзначити і власний 

внутрішній потяг дитини до добра. Адресанту лишається тільки надалі 

скеровувати дитину та підтримувати її моральні прагнення. Успішність 

повчання підтверджує невербальна реакція Хуана – посмішка, яка 

характеризується в авторському наративі як хороша, приємна та сповнена 

надії.  

Наступний фрагмент розмови між колишнім подружжям ілюструє 

поєднання двох стилістичних прийомів – метафори та антитези для експлікації 

опозиції цінностей, якими адресант керується у сімейному житті.  

She took her arms from around me. “I see. So that’s what I should have done 

to keep us together, is it? Had a baby with you?” 

“No. What we should have done was build a relationship on the rocks of 

truth, not the sands of deceit.” I tried to smile as I said it, but fell short.  

“Jesus,” Prim exclaimed, “have you got a scriptwriter now?” 

“No, that trite double metaphor was all my own” (Jardin, 225). 

Наведена опозиція цінностей першого типу виконує стимулюючу та 

дидактичну функції. У речення вона вводиться модальним дієсловом should, 

яке В. І. Карасик позначає як оператор примусовості [67, c. 254]. 

Прескриптивний характер висловлення значно послаблює використаний 

перфектний інфінітив, який виражає не припис стосовно теперішнього або 

майбутнього, а жаль з приводу минулих вчинків або докір.   

Метафоричний вислів характеризується адресантом як подвійна усталена 

метафора. Саме тому вона сприймається як дещо банальне, книжне 

висловлення і суттєво зменшує результативність повчання. Реакція адресата – 

невластивий ситуації ін’юнктив та питання, яке ставить під сумнів авторство 
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даного твердження, вказують на іронічне ставлення до такого повчання, його 

цілковите неприйняття.    

Опозиція цінностей другого типу, «прийнятні» цінності – відсутність 

будь-яких цінностей, спостерігається тоді, коли адресатом є дитина, яка в силу 

свого віку не може володіти усіма моральними установками, або доросла 

людина, яка потрапила у нову сферу діяльності чи соціальну групу. Наприклад:   

“There’s so much I’ve got to know,” he said. “But I’d like to find out the 

single most valuable piece of information a writer has to find out, the thing that will 

set him off in the right direction.” 

“The central truth,” Faye said, deadpan. 

“I guess so.” 

“Like, insert tab A into slot B and write happily ever after?” 

He looked up. “Is it a ridiculous notion?” 

“Like Mother Theresa tap-dancing. Nobody can teach you how to write.” 

“What will?” 

Faye sat back and puffed out her lined cheeks. “God and hard work” 

(Gautreaux, 115). 

У наведеному фрагменті йдеться про цінності професійної моралі. 

Письменник-початківець прагне отримати настанову від своєї більш 

досвідченої  колеги, яка є визнаною письменницею та автором бестселерів. 

Поняття ключових цінностей письменницької діяльності позначається 

парафрастичними зворотами: the single most valuable piece of information, the 

thing that will set him off in the right direction, the central truth.  

Адресат повчання не приховує свою необізнаність та відсутність досвіду: 

There’s so much I’ve got to know. Він сподівається отримати необхідні вказівки 

та дізнатися «таємницю успіху» визнаного автора, щоб керуватися певними 

професійними цінностями у своїй роботі. Проте адресант висміює такий 

дилетантський підхід до літературної творчості, зазначаючи, що єдиними 

запоруками успіху і визнання є Божа іскра та важка праця, які і можна вважати 

цінностями.  
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Вище були наведені приклади експліцитного вираження опозиції 

цінностей у ПМД. Імпліцитне вираження такої опозиції можливе за наявності 

певних контекстуальних чинників, які унеможливлюють неправильне або 

двозначне трактування повчання, а також фонових знань комунікантів. 

Використану опозицію також можна визначити за допомогою лексико-

семантичного аналізу. Наприклад:  

Lucy murmured, “Jules, darling, Jules, don’t be so tough. Just tell him.” 

Jules stood up. His usual cool was gone, Johnny Fontane noticed with 

satisfaction. His voice too had lost its quiet unaccented monotone. 

“Do you think this is the first time I’ve had to talk to people like you in a 

situation like this?” Jules said. “I did it every day. Lucy says don’t be so tough, but 

she doesn’t know what she’s talking about. You know, I used to tell people, ‘Don’t 

eat so much or you’ll die, don’t smoke so much or you’ll die, don’t work so much 

or you’ll die, don’t drink so much or you’ll die.’ Nobody listens. You know why? 

Because I don’t say, ’You will die tomorrow.’ Well, I can tell you that Nino may very 

well die tomorrow.” 

Jules went over to the bar and mixed himself another drink. “How about it, 

Johnny, are you going to get Nino committed?” 

Johnny said, “I don't know” (Puso, 218). 

Представлений фрагмент розмови лікаря з товаришем одного із пацієнтів 

демонструє імпліцитну опозицію цінностей «здоровий спосіб життя» – 

«нездоровий спосіб життя».  Ідентифікувати саме таку опозицію допомагає 

згадка про шкідливі звички eat so much, smoke so much, work so much та drink so 

much. Наявність такої опозиції маркують заперечні імперативи, її встановленню 

також допомагають фонові знання та компетенція комунікантів.  

Отже, опозиція цінностей є невід’ємним елементом ПМД. Така опозиція 

може бути двох видів: «прийнятні» – «неприйнятні» цінності та   «прийнятні» 

цінності – відсутність будь-яких цінностей, а також імпліцитною або 

експліцитною. Опозиція цінностей простежується на різних рівнях мови – 

лексичному, синтаксичному та текстовому.   
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2.1.2. Персуазивний компонент повчального моралістичного 

дискурсу. Персуазивність – явище, яким просякнуте наше щоденне життя. Як 

зазначають Т. Брук та М. Грін, могутній персуазивний вплив постійно змінює 

нас. Іноді ці зміни непомітні, а інколи – просто разючі. Персуазивні процеси 

лежать в основі соціальних рухів та соціальних зрушень [175, c. 1]. Таку ж 

думку висловлює і Ч. Ларсон, зазначаючи, що в основі усіх глобалізаційних 

змін у світі перебуває певна константа, якою є персуазивність. Саме 

персуазивність виступає визначальним чинником у сфері економіки, політики, 

релігії, бізнесу та міжособистісних відносин. За твердженням дослідника, 

сучасний світ тримається на силі переконування [237, c. 2].     

Персуазивність – це осмислене зусилля, яке спрямоване на зміну 

свідомості в процесі комунікації у такій ситуації, коли адресат наділений 

певною свободою [254, c. 5]. Недарма стверджують, що акт переконування, по 

своїй суті, є демократичною та гуманною спробою вплинути на інших людей, 

замість того, щоб нав’язувати їм свою волю [237, c. 2]. Дослідники 

підкреслюють, що персуазивний вплив полягає саме у зміні свідомості 

адресата, а не безпосередньому впливі на його поведінку.    

Персуазивність розглядається не лише як соціальний феномен, але й як 

текстова характеристика дискурсивного рівня [46, c. 64]. Є. О. Гончарова 

слушно зазначає, що персуазивність властива будь-якому висловленню, 

оскільки важко уявити мовленнєвий акт, який би не містив певного 

цілепокладання, пов’язаного з бажанням автора вплинути на адресата, 

підтримати в ньому бажання продовжити комунікацію або розвивати далі у 

вербальних та невербальних формах авторську інформацію та установки. 

Персуазивність знаходить своє втілення у ПМД не лише як текстова 

категорія (стратегії та тактики переконування), але й як соціальний феномен 

(соціальний вплив на певну особу). Слід зазначити, що дослідники 

диференціюють наративне та риторичне переконування. Наративне 

переконування змінює переконання та погляди людей у більшій мірі, порівняно 

з риторичним переконуванням [175, c. 136]. Лінгвісти поясняють це тим, що 
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образ з оповіді є кращим нагадуванням адресату про раніше висловлені думки 

та ідеї, ніж риторичний аргумент. У той же час відзначається, що риторичні 

прийоми можна розглядати як ефективні засоби стратегічного маневрування у 

дискурсі [232, с. 236].   

У ПМД превалює саме риторична аргументація, проте у певних випадках 

адресанти вдаються до образного переконування [292]. Вибір персуазивних 

мовних засобів залежить від комунікативної ситуації, вікових та гендерних 

характеристик комунікантів, їх загальної ерудиції та лінгвістичної компетенції.  

Ключовими цілями персуазивності виступають зміна та формування 

переконань та поглядів. Ті люди, які прагнуть переконати нас у чомусь, 

намагаються змінити наші переконання у певному напрямку [175, c. 3].  

Трактування поняття «переконання» не є однозначним. Одні вчені 

визначають переконання у загальному вигляді як соціальний параметр 

особистості [145, c. 23], інші дослідники вважають, що ключовими 

характеристиками будь-якого переконання виступають знання, погляди та віра 

[224, c. 460], соціальна установка, складник менталітету нації або соціального 

прошарку [47, c. 60], знання, якщо певне переконання є належним чином 

виправдане [199, c. 42]. Дослідники розрізняють такі властивості переконань: 

оцінна властивість, сила переконання та ступінь залежності від різних видів 

інформації [203, c. 20]. Сильні переконання більш стійкі, здатні не підпадати 

під персуазивний вплив, ймовірно, саме вони скеровують поведінку людини та 

впливають на сприйняття та трактування інформації.   

Щодо функцій переконань, то дослідники не мають одностайної думки з 

цього приводу. Наприклад, Д. Кац виділяє чотири функції: утилітарну, захисту 

власного «я», ціннісно-експресивну та пізнавальну. Утилітарна функція 

представлена тими переконаннями, які допомагають людині отримувати 

якнайбільші винагороди та якнайменші санкції. Переконання, які спрямовані на 

захист власного «я», насамперед, захищають власний імідж людини. Щодо 

переконань, які виконують ціннісно-експресивну функцію, то вони 

відображають ключові цінності людей та їх уявлення про самих себе. 
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Пізнавальна функція відображає роль переконань в процесі організації та 

розуміння різноманітної інформації та подій [229, c. 163]. 

Дослідниками також було запропоновано соціо-адаптивну функцію, яка 

полягає в тому, що переконання допомагають людям адаптуватися до певних 

соціальних впливів та груп [254, c. 31]. На нашу думку, переконанням властиві 

усі п’ять вищенаведених функцій. Спробу впливу на переконання адресата 

можна прослідкувати у такому фрагменті ПМД:  

“What did Dr. Thurmer say to you, boy? I understand you had quite a little 

chat.” “Yes, we did. We really did. I was in his office for around two hours, I guess.” 

“What’d he say to you?” “Oh... well, about Life being a game and all. And how you 

should play it according to the rules. He was pretty nice about it. I mean he didn’t hit 

the ceiling or anything. He just kept talking about Life being a game and all. You 

know.” “Life is a game, boy. Life is a game that one plays according to the rules.” 

“Yes, sir. I know it is. I know it.” Game, my ass. Some game. If you get on the side 

where all the hot-shots are, then it’s a game, all right – I’ll admit that. But if you get 

on the other side, where there aren’t any hot-shots, then what’s a game about it? 

Nothing. No game (Salinger, 5). 

У наведеному прикладі учасниками комунікативної ситуації повчання є 

юнак, якого виключили зі школи за неуспішність, та директор цієї школи. Як 

бачимо, адресант намагається змінити переконання юнака і, таким чином, 

вплинути на його поведінку. Оскільки вчинки молодої людини відзначалися 

неприйняттям усталених норм, директор школи намагається надати 

світоглядним переконанням юнака певної конформності.  

Стверджуючи, що життя – це гра, адресант вдається до усталеної 

метафори, тобто прийому підсилення аргументації [205, c. 249; 276]. 

Використання підмета one, який стосується усіх людей взагалі, а не конкретної 

особи, відсутність модальності та представлення певного факту як об’єктивної 

реальності значно пом’якшують імперативність висловлення і роблять його 

більш прийнятним для адресата. Спостерігається основна ознака 

персуазивності – адресант не нав’язує свої принципи адресату, а лишає йому 
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свободу вибору. Реакція юнака свідчить про те, що тон розмови було обрано 

вдало. Проте повчання виявилося неефективним, оскільки у свідомості адресата 

присутні діаметрально протилежні, надзвичайно сильні переконання, які він і 

аргументує у своєму внутрішньому мовленні.   

Отже, навіть відповідно застосовані персуазивні засоби можуть не бути 

дієвими з багатьох причин. Американські дослідники теорії комунікації 

зазначають, що переконати людину чинити так чи інакше досить важко, 

оскільки: люди часто стикаються з випадками переконування; переконування 

має здатність спрацьовувати повільно, протягом певного часу; цінності, 

переконання та ставлення, які намагаються змінити, можуть бути глибоко 

вкорінені у свідомості людини; деякі люди, яких ми намагаємося переконати, 

структурували своє життя навколо певної основоположної «правди»; людям 

властива лінь (тобто люди схильні слідувати знайомими, традиційними і вже 

пройденими шляхами); 6) люди хочуть мати свободу дій [224, c. 462–463].   

Як правило, персуазивність полягає у зміні існуючих переконань та 

поглядів, проте так буває не завжди. Ми погоджуємося з твердженням 

Д. О’Кіфa про те, що інколи завданням особи, яка переконує інших, буде 

заохочувати їх діяти відповідно до своїх переконань [254, c. 20]. У такому разі 

бажане переконання вже наявне, проте в силу певних причин (несприятливого 

оточення, недосвідченості, залежності від думки інших людей, психологічних 

гальмівних механізмів) людина не підкріплює таке переконання своїми 

вчинками. Розглянемо наступний приклад: 

/…/ “I need help with those kids, not your meanness.” /…/ 

“You got to deal directly with those kids.” 

“I’m trying.” I cracked the nut open on the edge of the bench.  

“Tryin’ won’t do shit. You got to bring them to Sunday school every week. 

You go to church?” 

“Yeah.”/… 

Fordlyson waved a finger in the air like a little sword. “Well, join the 

Methodists. The Presbyterians” (Gautreaux, 15). 
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Тут наведено фрагмент розмови між двома літніми чоловіками. В одного 

з них у доньок невдало склалося життя, їхній спосіб життя не викликає 

схвалення. Цей чоловік прагне кращої долі для своїх онуків. Він звертається за 

порадою до знайомого, який зумів дати хороше виховання своїм дітям. Він 

переконаний, що дітей потрібно виховати порядними людьми. Проте, через 

невдалий у минулому досвід, чоловік боїться припуститися тих самих помилок 

у вихованні онуків (надмірна поблажливість, уседозволеність, неспроможність 

виступити в ролі авторитета для членів родини).   

Його знайомий зазначає, що одне лише переконання не допоможе 

вирішити проблему. Він вдається до персуазивних висловлень, щоб 

підштовхнути адресата до дії. Повчання підсилене різко негативною оцінкою 

дій адресата, імперативними конструкціями з конкретно-предметними 

вказівками, а також невербальними засобами – жестом, який адресат 

потрактував як певний вияв агресії. 

Переконування зазвичай виявляється успішним, коли воно адаптоване до 

світу адресата – ситуації, контексту, культури та її норм, а також емоцій та 

мотивації адресата [237, c. 29]. Слід зазначити, що саме таке переконання не 

лише спонукає адресата до дії, але й формує його ставлення до партнера по 

комунікації, який здійснює персуазивний вплив. Коли персуазивне 

повідомлення знаходить відгук у наших власних цінностях та переконаннях, ми 

не лише відгукуємося на нього, але й більш схильні прийняти і самого 

адресанта [224, c. 459].  

На противагу цьому, якщо переконуючі повідомлення нав’язливі, то вони 

можуть бути сприйняті як вторгнення в сферу свободи індивідуального вибору 

і тим самим активізувати пошук способів захисту від них, оскільки людина 

прагне захистити своє відчуття свободи [2, c. 58]. Таким чином, характер 

персуазивності значною мірою впливає на успішну реалізацію повчання в 

цілому.  
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2.2. Статусно-рольові відмінності комунікантів як основний 

соціальний складник повчального моралістичного дискурсу 

 

ПМД є статусно-маркованим. Серед лінгвістів не існує єдиної думки щодо 

позиціонування статусу по відношенню до дискурсивних утворень. 

М. Л. Макаров вважає, що  статусно-рольові відносини учасників належать до 

комунікативно-прагматичного контексту дискурсу [93, c. 150]. П. Г. Крючкова 

розподіляє компоненти дискурсу на лінгвальні та позалінгвальні. До останніх, 

поруч зі статусом та рольовими установками, дослідниця відносить 

когнітивний, культурний, психологічний та прагматичний компоненти [81, 

c. 5]. 

У своєму дослідженні ми підтримуємо підхід П. Г. Крючкової, оскільки 

він є детальнішим і повніше, на нашу думку, відображає структуру дискурсу. 

Незважаючи на певні відмінності у визначенні статусно-рольових відносин, 

лінгвісти одностайно наголошують на тому, що саме такий компонент і 

визначає вербальну форму дискурсу [81; 93; 138; 166; 173]. Проте статус 

надзвичайно важливий не лише для продукування певного дискурсу, але й 

декодування такої комунікативної одиниці. Ми погоджуємося із твердженням 

Л. Л. Славової про те, що відмінності у соціальному статусі комунікантів 

знаходять своє відображення у різній інтерпретації денотативного значення 

того самого мовного знаку [139, c. 11].         

Поняття «статус» було ґрунтовно досліджене представниками 

американської школи соціології. Р. Лінтон розглядає статус крізь призму 

соціальної взаємодії. Вчений зазначає, що функціонування суспільств є 

можливим завдяки наявності зразків взаємно узгодженої поведінки між 

особами та групами осіб. Протилежні позиції в таких зразках 

взаємоспрямованої поведінки називають «статусами». Р. Лінтон зауважує, що 

статус є втіленням позиції в структурі конкретної взаємодії. І тому можна 

стверджувати, що кожнен індивід має безліч статусів, оскільки бере участь в 
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кількох системах взаємодії. Статус за Р. Лінтоном – це сукупність прав та 

обов’язків [89, c. 30]. 

М. Вебер розглядає статус як передумову стратифікації суспільства. Термін 

«класовий статус» використовується ним для позначення типової ймовірності, з 

якою: а) забезпечення товарами; б) зовнішні умови життя; в) суб’єктивна 

вдоволеність або фрустрація характерні для індивіда або групи [20, c. 99].  

Р. К. Мертон зосереджує увагу на вивченні впливу соціальної структури на 

статусні та рольові відносини. Дослідник зазначає, що люди можуть 

переходити від однієї альтернативи статусно-рольових відносин до іншої в міру 

того, як вони долучаються до різних видів соціальної діяльності [98, c. 49]. 

  У дослідженні ми беремо до уваги три різновиди статусу: соціальний, 

ситуативний та особистісний, оскільки усі вони чітко простежуються у ПМД. 

Соціальний статус – співвідносне становище людини в соціальній системі, яке 

охоплює права та обов’язки, а також взаємні очікування поведінки. При цьому 

особистісні характеристики людини відступають на другий план [68, c. 3].  

Соціальний статус визначається походженням, професією, майновим станом, 

віком та статтю. 

У нашому дослідженні також використовується поняття «статусний 

вектор комунікантів», запропоноване В. І. Карасиком [68]. Як і вчений, 

статусний вектор розуміємо як системоутворюючу ознаку категорії соціального 

статусу людини, що виражається у вигляді низхідного і висхідного статусного 

вектора [68, с. 217]. Низхідний статусний вектор властивий людям із вищим 

соціальним статусом, а висхідний статусний вектор – людям із нижчим 

соціальним статусом. 

Ситуативний статус існує доти, доки особа перебуває в певній ситуації 

та виконує роль, пов’язану з такою ситуацією. Будь-який ситуативний статус 

охоплює певні цілі та форми поведінки – приписи, які перестають діяти, як 

тільки особа виходить зі згаданої ситуації [312, c. 440]. Цікавими видаються 

нам положення теорії статусних очікувань щодо так званої «ситуативної 

комірки» (situational shell), яка трактується як ситуативний фрагмент, у якому 
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певні виконавці взаємодіють з приводу значимих та колективних завдань. У 

такій ситуативній комірці розгортається історія минулих очікувань та зразків 

поведінки [277, c. 177]. 

Ситуативний статус визначається досвідом, навиками та вміннями 

комуніканта, які у певній ситуації виявляються кращими, потрібнішими та 

доречнішими, ніж у співрозмовника. Особистісний статус визначається 

певними рисами характеру людини, її комунікативними навиками (вміння 

маніпулювати, домінувати, нав’язувати власну волю) та рівнем загальної 

компетентності. Під час розмови комунікантів із однаковим соціальним та 

ситуативним статусом, саме особистісний статус може вплинути на підлегле 

або, навпаки, домінантне становище одного із співрозмовників. Особистісний 

статус визначається не параметрами комунікативної ситуації, а психологічною 

та когнітивною сферою комунікантів.   

Перший вид статусу є фіксованим, тоді як два інших належать до 

лабільних. У ПМД усі різновиди статусу є однаково важливими і основною 

характеристикою такого дискурсу постає полярність статусів та ролей 

комунікантів. Рольовий план статусу прослідковується в тому, що статус 

узагальнює безліч соціальних ролей. Під роллю розуміється стійкий шаблон 

поведінки, який включає дії, думки та почуття людини. Рольова поведінка – це 

поведінка людини, яка обіймає певну соціальну позицію відповідно до 

очікувань людей. Рольова поведінка будується за взірцем та має певні межі: 

той, хто виконує роль, має певну свободу дій [68, c. 12].   

З огляду на можливі статуси комунікантів виокремлюємо такі статусні 

конфігурації комунікативної ситуації ПМД, де  – низхідний статусний вектор 

(статус одного із комунікантів вищий, ніж у іншого);  – висхідний статусний 

вектор (статус одного із комунікантів нижчий, ніж у іншого);  – статуси 

комунікантів однакові (див. Рис. 2.1, Рис. 2.2, Рис. 2.3). Зазначені конфігурації 

продемонстровані на поданих нижче схематичних зображеннях: 
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 Вектор соціального статусу 

Адресант  

Адресат  

 

Рис. 2.1 Статусна конфігурація № 1 

Така конфігурація притаманна інституційному ПМД, де статуси та ролі 

комунікантів закріплені існуючими соціальними інститутами. Саме така 

конфігурація є найбільш типовою для продукування повчального дискурсу. 

Наприклад:  

“Lucille,” says Mrs. Rudiger, “did you copy the answer? If you tell the truth, 

dear, it will be all right.” 

She regards the black girl, ugly as sin, from beneath compassionate eyebrows. 

It is part of Mrs. Rudiger’s teacherly strategy at such times to suggest how authority 

is tempered with mercy. 

Lucille Weaver, staring at her feet, mumbles something inaudible. 

“Lucille, please don’t lie,” Mrs. Rudiger says calmly. “Of all things in 

heaven and earth do not lie.”/…/  

Lucille begins suddenly to cry. It is not an admission of having cheated but, 

being larger and more shameful, seems to contain an admission (Oates, 35–36).  

Наведений приклад презентує таку ситуативну конфігурацію, де 

комуніканти мають діаметрально протилежні соціальні статуси та виконують 

ролі «учитель – учень», закріплені певним соціальним інститутом (у даному 

прикладі – школа). Повчання відбувається з дотриманням усіх статусних 

відповідностей. Учитель не лише повчає дівчинку, але й демонструє своє 

домінування та владу.  

«Учительська стратегія», як її іронічно називає автор, не має на меті 

встановити правду та покарати винного у списуванні. Учитель демонструє 

свою нетерпимість та расову ненависть, вдаючись до повтору дієслова із 

негативною семантикою lie та емфатичного звороту of all things in heaven and 

earth, що розглядається нами як непряме звинувачення та психологічний тиск 
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на адресата. Спокійний тон та співчутливий вигляд є лише елементами мовної 

гри. Насправді ж, основною метою даного повчання було самоствердження за 

рахунок іншої особи, приниженої та розкритикованої. Особливої гостроти 

ситуації надає й той факт, що дівчинка зазнає приниження перед своїми 

однокласниками. Невербальна реакція дівчинки на повчання (плач), свідчить 

про те, що цей фрагмент дискурсу був сприйнятий нею зовсім не як 

доброзичливе повчання приязного педагога. 

Розглянемо ще одну конфігурацію комунікативної ситуації (див. Рис. 2.2). 

 

 Вектор соціального 

статусу 

Ситуативний 

вектор 

Адресант   

Адресат   

 

Рис. 2.2 Статусна конфігурація № 2 

Вищенаведена комунікативна ситуація є характерною для щоденного 

невимушеного спілкування людей, які доволі добре знайомі. В силу певних 

обставин, адресант видається більш компетентним у певній ситуації, отже його 

ситуативний статусний вектор буде низхідним. Наприклад: 

Yossarian tried to help him. “Don’t be a dope,” he had counseled Clevinger 

when they were both at cadet school in Santa Ana, California. 

“I’m going to tell him,” Clevinger insisted, as the two of them sat high in the 

reviewing stands looking down on the auxiliary paradeground at Lieutenant 

Scheisskopf raging back and forth like a beardless Lear. 

“Why me?” Lieutenant Scheisskopf wailed. 

“Keep still, idiot,” Yossarian advised Clevinger avuncularly. 

“You don’t know what you’re talking about,” Clevinger objected. 

“I know enough to keep still, idiot” (Heller, 85). 
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Наведений приклад ілюструє розмову двох льотчиків з однаковим 

соціальним статусом, що підкреслюється підрядним реченням часу – when they 

were both at cadet school. Можна з впевненістю стверджувати про 

рівноспрямовані вектори соціального статусу, оскільки в армії статус 

визначається військовим званням, а попередні статусні характеристики особи 

нівелюються. Обом комунікантам притаманна роль «курсант льотного 

училища».   

Персонаж на ім’я Клевінджер намагається вказати лейтенанту на 

помилку, якої той припустився. Товариш Клевінджера повчає його, 

застерігаючи від такого нерозважливого вчинку. Йоссаріан підкреслює свій 

вищий ситуативний статус за допомогою вказівки на релевантний досвід та 

знання – I know enough to keep still, повторів звертань дерогативної форми – 

dope, idiot. Слова автора маніфестують намір адресанта за допомогою дієслів 

advised, counseled, речення, яке презентує комунікативну ситуацію – Yossarian 

tried to help him, а також вказівки на фонаційні засоби (тон адресанта), які 

супроводжують повчання – avuncularly. 

Проаналізуємо конфігурацію комунікативної ситуації № 3 (див. Рис. 2.3). 

 Вектор 

соціального 

статусу 

Ситуативний 

вектор 

Особистісний 

вектор 

Адресант    

Адресат    

 

Рис. 2.3 Статусна конфігурація № 3 

Вказана конфігурація комунікативної ситуації повчання характерна для 

розмови рівних у статусному відношенні комунікантів з різним складом 

характеру. Саме характер і визначає особистісний статус, який відіграє 

визначальну роль при продукуванні ПМД. Як правило, адресант – активна, 

вольова та сильна особистість, яка прагне домінувати, самоствердитися і 

переконати адресата у власній правоті. На противагу цьому, адресат у такій 
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ситуації постає слабкою, пасивною, слабкодухою особистістю, яка не 

спроможна відстояти свої інтереси. Таке домінування відбувається за його 

мовчазної згоди. Наприклад:  

‘It’s the market price,’ said Mor. 

‘You could articulate more distinctly,’ said Nan, ‘if you took that rather 

damp-looking cigarette out of your mouth.’ 

‘I said it’s the market place!’ said Mor. He threw his cigarette away (Murdoch, 

5).  

Вище подано фрагмент діалогу між чоловіком та дружиною. Оскільки 

йдеться про сучасну англійську родину, то вважаємо, що вона побудована на 

взаєминах партнерського типу, тому соціальний статус обох адресантів буде 

однаковим. Предмет розмови – обговорення вартості картини, причому жоден 

із комунікантів не є фахівцем у цій сфері. 

Незважаючи на це, дружина відкрито демонструє своє домінування над 

чоловіком, повчаючи його елементарним правилам поведінки. У вічі впадає 

неприховано формальний тон цього повчання (складнопідрядне умовне речення 

без будь-яких скорочених форм, які позначають невимушене спілкування; 

підкреслено літературна лексема articulate, замість більш доречної у побутовій 

розмові speak). 

Таким чином, створюється відчуття відчуженості та непорозуміння між 

партнерами. Реакція чоловіка – негайне виконання вказівки, свідчить про його 

поступливість, неконфліктність та м’якість характеру. Становище 

«підкаблучника» Мора підкреслюється далі в авторському наративі: 

‘Sorry,’said Mor. He had made it a rule to apologize, whether or not he 

thought himself in the wrong. Nan was prepared to sulk for days. He was always the 

one who crawled back. Her strength was endless (Murdoch, 8).  

Для усіх трьох зазначених видів комунікативної ситуації повчання 

надзвичайно важливим є визнання адресатом вищого статусу адресанта, його 

авторитету. Вищий статус лише наділяє адресанта правом повчати, а чи буде це 

повчання успішним, залежить від установок та сприйняття адресата. Як бачимо, 
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статусно-рольові особливості відіграють важливу роль у ПМД, вони 

визначають, наскільки успішним або невдалим буде повчання. Враховуються 

три види статусів: соціальний, ситуативний та особистісний. 

 

2.3. Стратегії та тактики повчального моралістичного дискурсу 

 

2.3.1. Актуалізація персуазивної стратегії та її тактик. Персуазивна 

стратегія – це певним чином організована модель або структура висловлень, 

які покликані сформувати/змінити погляди, переконання або моральні 

установки адресата. Адресант пропонує адресату певну модель поведінки і 

намагається довести її доцільність та переваги за допомогою такої стратегії.   

У процесі аналізу персуазивної стратегії у ПМД ми послуговувалися 

здобутками Х. Ренка, який запропонував аналітичний інструмент під назвою 

модель підсилення / применшення (the intensity / downplay model).  Згідно цієї 

моделі, адресант може обирати чотири персуазивні тактики: 1) підсилення 

позитивних сторін запропонованої моделі поведінки; 2) підсилення слабких 

сторін моделі поведінки опонента; 3) применшення слабких сторін 

запропонованої моделі поведінки; 4) применшення позитивних сторін моделі 

поведінки опонента [264].    

Аналіз ілюстративного матеріалу проводився нами з опорою на 

положення, які висунув Х. Ренк, та з урахуванням структурних особливостей 

аргументативних висловлень. Ми поділяємо твердження про те, що 

персуазивна стратегія, або спроба переконати співрозмовника, реалізується 

особливою системою аргументації [46, c. 60; 197, c. 231]. Услід за 

О. В. Куликовою, розглядаємо аргумент як окремий комунікативно-змістовий 

блок, який має свою цільову установку та виражає певний зміст [86, c. 22].  

Власне аргументативний процес трактується як послідовність висловлень-

аргументів та висловлень-висновків, при цьому висновок може бути 

імпліцитним [61, c. 175].  
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Персуазивна стратегія покликана змінити когнітивну сферу особистості, в 

той час як аргументативна схема  виступає інструментом спонукання. 

Наголошується, що така спонукальність має непрямий характер [151, c. 4], а 

отже, адресат сприймає її краще, ніж неприхований імператив.  Виділяють три 

типи аргументації: симптоматичне (ґрунтується на відношеннях між знаками), 

компаративне та каузальне переконання (ґрунтується на відношенні «причина-

наслідок») [197, c. 232–233]. Нами було встановлено, що компаративна 

аргументація притаманна прийому асоціації, а симптоматична та каузальна 

аргументація – прийому компонування [33].  

Як свідчить аналіз ілюстративного матеріалу, у ПМД превалюють 

тактики підсилення (див. Табл. 2.2). Ми вважаємо персуазивні тактики 

підсилення дієвішим інструментом впливу на свідомість адресата порівняно з 

тактиками применшення. Адресант не зацікавлений у висвітленні слабких 

сторін своєї позиції або сильних сторін позиції співрозмовника та воліє зовсім 

не згадувати про них [293]. Слід зауважити, що в ПМД спостерігається й 

поєднання кількох персуазивних тактик. 

Таблиця 2.2 

Тактики персуазивної стратегії 

повчального моралістичного дискурсу 

 

№ 

п/п 

Тактика Абсолютна 

частота 

Відносна 

частота 

1.  Підсилення позитивних сторін запропонованої 

моделі  

164 42,71% 

2.  Підсилення слабких сторін моделі опонента 114 29,69% 

3.  Підсилення слабких сторін моделі опонента + 

підсилення позитивних сторін запропонованої 

моделі  

82 21,35% 

 

4.  Применшення позитивних сторін моделі 

опонента 

6 1,56% 

5.  Підсилення позитивних сторін запропонованої 

моделі + применшення позитивних сторін моделі 

опонента 

6 1,56% 

6.  Применшення слабких сторін запропонованої 

моделі  

4 1,04% 
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Продовження Табл. 2.2 
 

7.  Підсилення слабких сторін моделі опонента + 

применшення слабких сторін запропонованої 

моделі  

4 1,04% 

8.  Підсилення слабких сторін моделі опонента + 

підсилення позитивних сторін запропонованої 

моделі + применшення слабких сторін 

запропонованої моделі  

4 1,04% 

 Всього: 384 100% 

 

Тактика підсилення позитивних сторін запропонованої моделі 

використовується у тому випадку, коли адресант апелює до певних прагнень 

адресата (бути багатим, знаменитим, впливовим тощо). Часто адресант сам має 

бажані якості, що підвищує його авторитет в очах співрозмовника. Наприклад:   

No one had ever heard the Don utter a naked threat, no one had ever seen him 

in an uncontrollable rage. It was unthinkable. And so he tried to teach Sonny his own 

disciplines. He claimed that there was no greater natural advantage in life than 

having an enemy overestimate your faults, unless it was to have a friend 

underestimate your virtues (Puso, 130). 

У наведеному фрагменті адресант використовує прийом асоціації для 

мовленнєвого втілення тактики підсилення позитивних сторін запропонованої 

моделі поведінки. Завдяки контекстній імпліцитній асоціації повчання 

підкріплюється силою власного прикладу адресанта. Можна стверджувати, що 

має місце асоціативна модель «Спадок» (Heritage) [244], оскільки батько 

передає сину свій досвід та знання.   

Щодо використаних у дискурсі аргументативних типів, то спостерігається 

імпліцитне компаративне переконання – з контексту відомо, що син порівнює 

себе з батьком та намагається наслідувати його, а також експліцитне каузальне 

переконання – запропонована модель (причина) → переваги у житті (наслідок). 

Наведена тактика підсилення позитивна та конструктивна, оскільки адресату 

пропонується певний «привабливий» варіант поведінки, в той же час відсутні 

спроби вплинути на його самооцінку або принизити почуття власної гідності. 
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Тактика підсилення слабких сторін моделі поведінки співрозмовника 

тісно пов’язана з критикою, осудом, інколи – засторогою чи навіть погрозою. 

Те, наскільки ця тактика буде конструктивною, залежить від дібраних 

адресантом вербальних та невербальних засобів. Важливим видається також вік 

та особистість адресата, оскільки для дорослої людини зі сформованою 

психікою вказана тактика може бути ефективним спонукальним інструментом, 

вона сприймається як вияв небайдужості, а для дитини чи підлітка аналогічна 

комунікативна поведінка видається виявом ворожості та негативного 

ставлення. Наприклад: 

Coleman took the glass of milk and drank deeply. Then he said, “Plenty of 

people have gone through medical school with a baby. And financial problems.” 

/…/ 

Coleman wiped his mouth with a napkin, then put it down. He looked directly 

at Alexander. He had a feeling that he had been right in his first impression of this 

young technologist. He seemed intelligent and conscientious; certainly he was 

interested in his work – that had been evident the other day. Coleman said “You 

know what I think, John? I think if you feel like this, and don’t go to medical 

school while you have the chance, it may be something you’ll regret the rest of 

your life.” 

Alexander was looking down, absently moving his knife and fork (Hailey, 170). 

Вище представлено фрагмент розмови лікаря зі своїм підлеглим 

лаборантом. Коулман намагається переконати свого молодшого колегу, якому 

він відверто симпатизує, продовжувати освіту в медичному університеті. 

Адресант використовує прийоми повторення, асоціації та компонування як 

елементи тактики підсилення слабких сторін поведінки адресата.  

Прийом повторення реалізується у повторі вислову I think, який 

наголошує на зацікавленості адресанта та надає повчанню більш особистісного 

характеру. Крім того, дієслова ментальної семантики належать до найбільш 

типових виразників аргументаційних смислів [15, c. 5]. В ініціальній позиції 

цей вислів має яскраво виражену модальність та проспективний зміст [3, c. 17].  
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Прийом асоціації простежується в узагальненні plenty of people. Така 

асоціація хоча і є імпліцитною, проте легко ідентифікується за контекстом, де 

узагальнення носить інклюзивний характер і стосується адресата. Таким чином 

адресата переконують у тому, що він може впоратися із тими труднощами, які 

успішно подолали інші люди.  

Щодо прийому компонування, то його складають такі мовні засоби: 

поєднання узагальнюючих асертивних висловлень з особистісно-орієнтованими 

застереженнями, стилістичні прийоми – відокремлення, риторичне запитання, 

гіпербола. Прийом компонування також містить і невербальний компонент – 

прямий погляд адресанта, який в американській культурі вказує на впевненість 

адресанта у своїх словах та його чесні наміри.   

Аргументативні типи представлені переконанням за допомогою 

порівняння (адресант → більшість людей) та каузальним переконанням – 

вчинок (причина) → жаль в результаті помилкового вибору (наслідок). 

Реакцією адресата на отримане повчання є глибока задума. Хоча пряма згода з 

аргументами і не була висловлена, однак той факт, що адресат не відкинув 

запропонований варіант дій та обмірковує його, свідчить про вдало реалізоване 

повчання. 

Наступний фрагмент відтворює розмову дорослої жінки із восьмирічною 

дівчинкою.   

“Jenny” I said, “we need to talk.” Ahead of us a bus pulled up at the stop. A 

young man got off, and the conductor leaned down to talk to him. “It can’t be easy 

for you living with Stephen and me but until Helen comes back you have no choice. 

It’s stupid not to be friends.” 

“I’m going to Paris for Christmas, and Mummy’s coming back in June.” 

“June is seven months away. That’s a long time if you and I keep behaving 

like we did this morning. More than two hundred days.” We were at a red light.[…]  

She was turned away, resolutely absorbed in what lay beyond the window. 

Still there was no reply. Like a prisoner in a fairy tale, I kept hoping that I would 
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stumble upon the magical word or phrase which would release me from her 

animosity. 

“The light’s green” (Livesey, 267). 

У розмові з дитиною дорослий комунікант теж використовує тактику 

підсилення слабких сторін моделі поведінки співрозмовника. Ця тактика 

втілена у прийомі компонування – логічній послідовності аргументів, де 

узагальнююче базове повчання It’s stupid not to be friends підкріплюється 

подальшими аргументами частково-конкретного характеру, утворюючи, таким 

чином, логічну індуктивно-каузальну схему. Така схема відповідає принципу 

послідовного та паралельного нарощування аргументів [15, c. 6].  

Повчання виявилося невдалим, не дивлячись на відсутність різких 

критичних зауважень та певні комунікативні прийоми, спрямовані на 

пом’якшення висловлення: намагання зрозуміти психологічний стан та настрій 

співрозмовника, поставити себе на його місце – It can’t be easy for you living with 

Stephen and me, інклюзивний займенник we та визнання власної 

відповідальності за ситуацію, що склалася – you and I keep behaving like we did.  

У відповідь дівчинка констатує факт, абсолютно не пов'язаний з 

повчанням, тим самим висловлюючи небажання продовжувати дану розмову. 

Ми вважаємо, що більш продуктивною у такій ситуації виявилася б тактика 

підсилення позитивних сторін поведінки, оскільки дитина сприйняла б її як 

заохочення, а не критику, прискіпування чи тиск з боку дорослого.   

 Обидві тактики підсилення можуть використовуватися у ПМД як окремо, 

так і разом. В останньому випадку ці тактики слугують основою для антитези. 

Наприклад: 

The key is not to let these things fester. Worst of all, don’t revel in being a 

victim. Don’t become comfortable in your misery. Take back control. You may not be 

able to change what happened, but you can change your perception of it. All you 

need is the intention, and you have the power to change. Face up to what happened, 

admit it and try to move on. Through understanding, try to forgive not only yourself 
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but the person who did this to you. This is truly another path to happiness (Hawn, 

66). 

Адресант звертається з цим повчанням не до конкретного адресата, а до 

усіх жінок, які стали жертвами сексуальних домагань та насильства. Адресант 

підсилює сильні сторони запропонованої моделі поведінки за допомогою 

прийому компонування лексичних елементів, які створюють своєрідне 

обрамлення для наведених аргументів – ініціальний елемент the key та 

заключний елемент truly another path to happiness. За допомогою саме такої 

лексики підкреслюється значимість та дієвість повчання.     

Тактика підсилення слабких сторін моделі поведінки адресата виражена 

прийомом повтору – заперечний імператив don’t, який має у свідомості людини 

стійкі негативні конотації, оскільки забороні підлягають речі або небезпечні, 

або неприпустимі у певній суспільній групі. У даному фрагменті адресант 

також використовує прийом компонування – гіперболізована ініціальна фраза 

worst of all із загально-оцінним негативним значенням, яка відразу акцентує 

увагу на певних негативних явищах, поєднується із наступним заперечним 

імперативом. Наведене повчання побудоване на каузальному типі аргументації, 

який ми вважаємо агрументативним типом, характерним для ПМД. 

 

 2.3.2. Актуалізація стратегії домінування та її тактик. Статусно-

рольові відмінності комунікантів визначають стратегію домінування у ПМД. 

Дослідники відзначають, що вертикальна площина міжособистісних відносин 

визначається в поняттях «влада» та «домінування» [179, c. 268]. У той час як 

влада може стосуватися потенціальної можливості впливу або способів 

сприйняття впливу, домінування позначає реальні вияви комунікативної 

поведінки, за допомогою якої можна реалізувати владу та здійснити вплив. 

Наголошується, що домінування є лише одним із можливих шляхів впливу 

[179, c. 268]. Моралістичному повчанню також притаманний вплив 

персуазивного або оцінного характеру.     
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 Стратегію домінування кваліфікують як авторитарну стратегію, що 

характеризується здійсненням адресантом психологічного тиску на партнерів 

по комунікації і супроводжуються порушенням принципу ввічливості та 

комунікативних максим [81, c. 6]. Також лінгвістами відзначався маскулінний 

характер такої стратегії [131, c. 206], однак аналіз фрагментів саме ПМД не 

виявив яскраво вираженої гендерної маркованості стратегії домінування. 

Ми погоджуємося із тезою О. О. Хникіної, що стратегія домінування є 

стратегією субординації [153, c. 262], оскільки для реалізації цієї стратегії 

необхідною умовою є наявність домінантного партнера по комунікації, а також 

того партнера, який буде знаходитися у положенні субординації, що 

обумовлюється його висхідним статусним вектором. На нашу думку, на увагу 

заслуговує твердження про те, що домінування є заявкою на реалізацію влади з 

боку адресанта (the source’s bid for power). Адресат може продемонструвати 

покору і, у такому разі, заявку буде прийнято. В іншому випадку, адресат може 

зустріти таке домінування викликом, відкидаючи намагання адресата окреслити 

стосунки саме таким чином [193, c. 489]. 

Г. І. Барташева розрізняє два види комунікативного домінування –  

соціально-зумовлене і ситуативно-сконструйоване домінування [11, c. 4]. У 

ПМД таке домінування обумовлене, відповідно, статусними конфігураціями 

(див. Рис. 2.1 і Рис. 2.2). Ми вважаємо, що слід виокремити також і особистісне 

комунікативне домінування, яке буде співвідноситися з комунікативною 

конфігурацією, представленою на Рис. 2.3.  

Особистісне комунікативне домінування характерне для адресантів з 

високим ступенем домінантності. Саме таке визначення було запропоноване 

А. Маслоу, який веде мову про людей з високим, низьким та середнім ступенем 

домінантності (high-, low- and middle dominance people) [249]. Він виявив, що 

для встановлення домінантності, відмінності у почуттях та переконаннях є 

важливішими та більш характерними, ніж відмінності у поведінці. 

Почуття домінантності включає такі елементи, як самовпевненість, 

самооцінку, високий ступінь самоповаги, усвідомлення або відчуття власної 
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«вищості» (superiority), силу характеру, почуття впевненості стосовно інших 

людей тощо. Саме така особистість буде вдаватися до домінування з абсолютно 

різними співрозмовниками та у переважній більшості ситуацій. Окрім суто 

психологічних характеристик, увага акцентується також на соціальних навиках 

особистості. Стверджується, що чим краще розвинені такі навики, тим 

ймовірнішими будуть домінантні вияви особистості [179, c. 268].   

Нами було виявлено, що для реалізації стратегії домінування адресант 

обирає тактики демонстрації статусу, погрози або висміювання [33]. З метою 

підсилення впливу на адресата зазначені тактики можуть поєднуватися. 

Наприклад:  

“Oh, hello, darling, guess what?” Mum. 

“'What?” I said, miserably. 

“I’m taking you to have your colours done. And don’t keep saying, “what”, 

please, darling. Color Me Beautiful. I’m sick to death of you wandering round in all 

these dingy slurries and fogs. You look like something out of Chairman Mao.” 

“Mum. I can’t really talk, I’m expecting . . . “ 

“Now come along, Bridget. I don’t want any silliness,” she said in her 

Genghis-Khan-at-height-of-evil voice (Fielding, 70). 

У наведеному фрагменті простежується соціально-зумовлене 

домінування, оскільки учасниками розмови є мати та донька, статуси яких 

закріплені суспільною традицією. Стратегія домінування матері знаходить 

свою реалізацію у тактиках демонстрації власного статусу та висміювання 

співрозмовника. Демонстрація власного статусу відбувається, насамперед, за 

рахунок фонаційного компоненту – Genghis-Khan-at-height-of-evil voice. Іншими 

мовними засобами втілення тактики демонстрації власного статусу є прямі 

заперечні імперативи – don’t keep saying, “what”, імпліцитні імперативи з 

елементами негативної часткової оцінки – I don’t want any silliness.      

Ще одним способом демонстрації статусу адресантом є захоплення 

комунікативної ініціативи. Ми погоджуємося із твердженням К. В. Піщікової, 

що чим довше висловлення, тим довше адресант утримує ініціативу та домінує 
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в інтеракції [121]. Часто комунікативна ініціатива переходить до того 

адресанта, який вдається до прийому переривання співрозмовника. 

Як вказують дослідники, сам факт переривання співрозмовника не 

свідчить про домінування [226, c. 1868; 282, c. 35]. Переривання 

співрозмовника може трактуватися як домінування лише у поєднанні з іншими 

чинниками, наприклад, тактиками, які становлять загрозу для обличчя 

співрозмовника (face threatening acts) [225, c. 18]. У наведеному прикладі такою 

тактикою виступає супутня тактика висміювання. Тактика висміювання 

побудована на гіперболізованому емфатичному висловленні I’m sick to death, 

частково оцінній лексемі dingy, яка виражає сенсорну оцінку та іронічному 

дерогативному порівнянні You look like something out of Chairman Mao. 

Тактики демонстрації власного статусу та висміювання співрозмовника 

також можуть реалізовуватися за допомогою комбінації стилістичних засобів. 

Наприклад:  

“Now look at me,” Mrs Wormwood said. “Then look at you. You chose 

books. I chose looks.” 

Miss Honey looked at the plain plump person with the smug suet-pudding face 

who was sitting across the room. “What did you say?” she asked. 

“I said you chose books and I chose looks,” Mrs Wormwood said. “And 

who’s finished up the better off? Me, of course. I’m sitting pretty in a nice house 

with a successful businessman and you’re left slaving away teaching a lot of nasty 

little children the ABC” (Dahl, 98). 

Адресант використовує цілий комплекс стилістичних прийомів на різних 

мовних рівнях: римування books-looks (фонетичний рівень), епітет nasty, 

метафора you’re left slaving away teaching, антитеза I said you chose books and I 

chose looks (лексико-семантичний рівень), паралельні конструкції, повтори, 

риторичне запитання And who’s finished up the better off?, еліпсис Me, of course 

(синтаксичний рівень). Наведене вище нагромадження стилістичних прийомів 

сприяє експлікації стратегії домінування, вказує на неприязне та зневажливе 

ставлення адресанта до адресата висловлення та перетворює повчання на засіб 
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самоствердження, вихваляння, а не власне дидактичний інструмент. У такій 

комунікативній ситуації адресант керується власним егоїзмом, а не принципами 

партнерської комунікації. 

Крайнім виявом такої позиції адресанта є використання тактики погрози 

для реалізації стратегії домінування [30]. Погроза – це комунікативний вплив на 

адресанта, який передбачає вказівку на певні, негативні для адресата наслідки, 

якщо він не виконає вказівки адресанта та не візьме до уваги його повчання. 

Погроза може стосуватися не лише адресата, але й близьких йому людей. 

Наприклад:    

 /…/ So what I want to say to you is keep off the grass, that's all. You're 

causing nothing but trouble by behaving as you are. You won't do yourself any 

good, and you'll only hurt Christine and inconvenience me. She's got a few days 

more down here, and it would be silly to spoil them for all concerned. Does that make 

sense, now?” (Amis, 235–236). 

У наведеному фрагменті адресант вдається до непрямої тактики погрози, 

оскільки, за його словами, адресату слід остерігатися самого себе та своїх 

вчинків. Проте натяк на особисту зацікавленість адресанта у виконанні (чи 

невиконанні) певних дій адресатом – inconvenience me, вказує на дійсне 

джерело погрози. Тактика погрози маніфестується лексичними одиницями із 

спільною семою «шкода» (harm) – not to do good (евфемістичне позначення),  to 

hurt. Тактика погрози поєднується із прямими імперативами – keep off the grass 

та оцінними лексемами і висловленнями, які носять негативний характер – 

You're causing nothing but trouble (непряма оцінка), silly (пряма, часткова 

сенсорна оцінка).  

Стратегія домінування розглядається нами як конфронтаційна 

комунікативна стратегія, що призводить до комунікативних невдач та 

перешкоджає успішній реалізації повчання. Вона є менш вживаною порівняно з 

персуазивною стратегією (див. Табл. 2.3). Нами також було виявлено випадки 

поєднання двох стратегій – персуазивної й домінування. Такі комбіновані 
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утворення становлять близько 9% від усіх проаналізованих виявів актуалізації 

стратегій у ПМД. 

Таблиця 2.3 

Кількісне співвідношення стратегій і тактик у повчальному 

моралістичному дискурсі 

 Стратегія Тактика Абсолютна 

частота 

Відносна 

частота 

1. Персуазивна Підсилення позитивних сторін 

запропонованої моделі поведінки 

164 34,30 % 

Підсилення слабких сторін моделі 

поведінки опонента 

114 23,84 % 

Підсилення слабких сторін моделі 

поведінки опонента + підсилення 

позитивних сторін запропонованої моделі 

поведінки 

82 17,15 % 

Применшення позитивних сторін моделі 

поведінки опонента 

6 1,26 % 

Підсилення позитивних сторін 

запропонованої моделі поведінки + 

применшення позитивних сторін моделі 

поведінки опонента 

6 1,26 % 

Применшення слабких сторін 

запропонованої моделі поведінки 

4 0,84 % 

Підсилення слабких сторін моделі 

поведінки опонента + применшення 

слабких сторін запропонованої моделі 

поведінки 

4 0,84 % 

Підсилення слабких сторін моделі 

поведінки опонента + підсилення 

позитивних сторін запропонованої моделі 

поведінки + применшення слабких сторін 

запропонованої моделі поведінки 

4 0,84 % 

2. Домінування Демонстрація статусу 42 8,79 % 

Погроза 6 1,26 % 

Висміювання 2 0,42 % 

 Всього базових стратегій: 434 90,80 % 

3. Персуазивна + 

домінування 

Підсилення слабких сторін моделі 

поведінки опонента + погроза 

8 1,67 % 

Підсилення слабких сторін моделі 

поведінки опонента + підсилення 

позитивних сторін запропонованої моделі 

поведінки + демонстрація статусу 

8 1,67 % 

Підсилення слабких сторін моделі 

поведінки опонента + демонстрація 

статусу 

6 1,26 % 
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Продовження Табл. 2.3 
 

  Підсилення слабких сторін моделі 

поведінки опонента + підсилення 

позитивних сторін запропонованої моделі 

поведінки +  висміювання 

6 1,26 % 

Підсилення слабких сторін моделі 

поведінки опонента + демонстрація 

статусу 

6 1,26 % 

Підсилення позитивних сторін 

запропонованої моделі поведінки + 

демонстрація статусу + висміювання 

4 0,84 % 

Підсилення позитивних сторін 

запропонованої моделі поведінки + 

демонстрація статусу 

 2 0,42 % 

Применшення позитивних сторін моделі 

поведінки опонента + погроза 

2 0,42 % 

Применшення позитивних сторін моделі 

поведінки опонента + висміювання 

2 0,42 % 

 Всього комбінованих стратегій: 44 9,20 % 

 Всього: 478 100 % 
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Висновки до другого розділу 

ПМД – це статусно-маркований комунікативний вплив, основним 

завданням якого є передача адресату моральних правил та установок, а також 

корекція його девіантної поведінки. Основними характеристиками такого 

дискурсу є його аксіологічний і персуазивний компоненти, опозиція цінностей 

та статусно-рольові відносини комунікантів. 

Аксіологічний компонент ПМД прослідковується у наявності оцінних 

лексичних одиниць та невербальних засобів. Для підсилення повчального 

впливу адресант може комбінувати різні види оцінок, як загальні, так і часткові.  

Опозиція цінностей певною мірою пов’язана з аксіологічним 

компонентом, оскільки вона формується за рахунок позначення певних явищ 

дійсності як «хороші»/погані», «припустимі»/«неприпустимі». У ПМД опозиція 

цінностей може бути виражена експліцитно (за допомогою мовних та немовних 

засобів) та імпліцитно (визначатися за контекстом). Персуазивний компонент 

полягає у намаганні адресанта вплинути на свідомість адресата. Кінцевою 

метою такого впливу є зміна переконань адресата або коригування його 

поведінки відповідно до вже наявних у свідомості переконань та установок. 

Персуазивність розглядається нами як позбавлений авторитарності вплив, який 

залишає адресату свободу вибору. 

Статусно-рольові відмінності комунікантів втілені у поляризації статусів 

комунікантів. У ході дослідження нами були розглянуті три види статусів: 

соціальний, ситуативний та особистісний. З огляду на векторність зазначених 

статусів, ми виокремили три види конфігурації комунікативної ситуації 

повчання. Саме статусно-рольові характеристики комунікантів і визначають 

успішність або невдачу повчання. Стратегії ПМД (персуазивна та домінування) 

були визначені нами на основі характерних рис даного дискурсу. Для реалізації 

персуазивної стратегії адресант обирає відповідні тактики підсилення або 

применшення певної моделі поведінки, а для реалізації стратегії домінування – 

тактики демонстрації статусу, погрози чи висміювання. Основні положення 

розділу відображено в публікаціях автора [26; 33; 292; 293]. 
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Розділ 3 

 СОЦІОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЧАЛЬНОГО 

ІНСТРУКТИВНОГО ДИСКУРСУ 

 

3.1. Основні прагматичні складники повчального інструктивного 

дискурсу 

 

3.1.1 Секвенційність інструкції в повчальному інструктивному 

дискурсі. Успішна взаємодія індивідів у суспільстві вимагає не лише 

оволодіння певним інструментарієм знань та переконань або зразків поведінки, 

схвалених суспільною групою. Щодня людині доводиться виконувати безліч  

механічних операцій, які вимагають компетенції не  абстрактного, а конкретно-

предметного характеру. ПІД – це такий комунікативний повчальний вплив, 

який покликаний формувати в адресата саме конкретно-предметну 

компетенцію або поведінкову модель у певній ситуації, яка вимагає чітких дій.  

Ми розглядаємо ПІД як безпосереднє спілкування комунікантів, яке 

супроводжується контекстуальними чинниками, на відміну від інструктивних 

текстів, де інструктивний складник постає як жанрова ознака [263; 296; 298]. 

Інструкції охоплюють безліч текстів, висловлень та навіть інтерактивних форм. 

Наприклад: інструкція зі створення електронної таблиці, інтерактивна довідка, 

рецепти, практичні поради та інструкції в усній формі, інструкції з експлуатації 

побутових приладів та книги для початківців (“Dummies books”) [267, c. 415].  

Врахування реакції адресата, його розуміння отриманої інструкції та механізмів 

взаємодії із адресантом уможливлюють ґрунтовний аналіз характерних ознак 

ПІД, а також комунікативних стратегій та тактик, які використовує адресант. 

Найвиразнішою особливістю ПІД є його логічна структура, яка не є 

довільною, а складається з набору певних елементів. Слід зауважити, що серед 

сучасних лінгвістів немає єдиної думки щодо структурних елементів 

інструктивного дискурсу. Наприклад, Д. Фаркас пропонує таку модель 

інструктивного дискурсу, яка складається із чотирьох «системних станів»: 1) 
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бажаного стану – мети, яка представлена користувачу; 2) обов’язкового 

попереднього стану, який постає умовою для досягнення бажаного стану (цей 

стан часто зазначають на початку опису порядку дій, щоб користувач міг 

привести свій дійсний стан у відповідність з обов’язковим попереднім станом); 

3) проміжні стани – це ті стани, які ми здобуваємо у процесі досягнення мети 

(вони виступають певними віхами або цілями нижчого порядку та 

обумовлюються нашими діями); 4) небажані стани – стани, яких ми прагнемо 

уникнути і які виникають внаслідок помилок, системних збоїв та конфлікту 

взаємопов’язаних систем [206, c. 42–43]. 

Вищенаведена модель ґрунтується на засадах логіки та риторики. Згідно 

положень висунутих Д. Фаркасом, порядок виконання певної інструкції 

включає набір станів та дій. Ми вважаємо, що дана модель знаходить свої вияви 

у технічній комунікації та сфері інформаційних технологій. Проте у 

повсякденному спілкуванні інструкції набувають більш спрощеної форми і не 

вимагають наявності усіх вищезазначених станів. Такі інструкції, як правило, 

містять лише перелік дій, а стани, як імплікатури, належать до спільних знань 

комунікантів і не вербалізуються. 

Структура ПІД може бути зображена у вигляді формули, запропонованої 

К. Вікбергом, що відображає його основні прагматичні характеристики:  

X ПРИПИСУЄ ЯК Y ВИКОНАТИ Z, 

де X – компетентний автор інструкції, ЯК – стратегії, спрямовані на досягнення 

мети, Y – адресат, який прагне отримати певні знання (адресат також постає як 

потенційний виконавець),  ВИКОНАТИ – складна дія, Z – мета [298, c. 254].  

Перевагу даної формули ми вбачаємо у наголосі на комунікативному складнику 

ПІД (стратегії), залученні фактора адресанта та адресата. К. Вікберг розглядає 

інструкцію як макроакт директивного типу, який, у свою чергу, має певну 

кількість підпорядкованих мікроактів, що позначаються перформативами 

РАДИТИ, ЗАСТЕРІГАТИ, РЕКОМЕНДУВАТИ та ПРОПОНУВАТИ [298].    

Наведена формула ідеально підходить для виявлення особливостей ПІД в 

рамках теорії мовленнєвих актів, проте вона не враховує важливість логічної 
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структури висловлення. На нашу думку, всебічний аналіз ПІД можливий з 

використанням підходу, запропонованого Р. Лонгакром, який  інтегрує основні 

положення обох вищевикладених моделей. На думку Р. Лонгакра, 

інструктивний дискурс – це логічна або хронологічна послідовність базових 

одиниць, які позначають (часто стосовно майбутнього) послідовні етапи дії, яку 

необхідно виконати. Така послідовність часто містить певний настановний 

елемент (exhortative clause), в якому міститься порада адресату неухильно 

слідувати запропонованій інструкції [246]. 

Базові одиниці у розумінні Р. Лонгакра також часто трактують як кроки у 

виконанні певної дії  чи механічної операції [238, c. 39; 257, c. 360; 263, c. 157].  

Проте, незалежно від обраного поняттєвого апарату, очевидним є той факт, що 

саме чітка послідовність елементів є визначальною рисою ПІД. Ми називаємо 

дану характеристику секвенційністю інструкції [32]. Необхідність саме такої 

побудови інструкції обумовлена особливостями пізнавальної сфери людини, а 

саме тим фактом, що повторення певної дії справляє кумулятивний ефект на 

подальшу поведінку [180, c. 829]. 

Повторювані дії дозволяють людині набути процедурні знання, тобто 

імпліцитні знання про те, яким чином виконувати певну дію, на відміну від 

експліцитних, декларативних знань [192, c. 90]. Неодноразове виконання 

певного завдання призводить до формування репрезентації відповідного 

процесу у довготривалій пам’яті, а також до членування процесу на корисні 

усталені дії нижчого порядку. Саме таке членування дозволяє виконувати 

завдання з більшою ефективністю. Як бачимо, секвенційність інструкції є 

аналогом такого членування з тією лише відмінністю, що його робить не 

виконавець дії, а той, хто повчає.   

Услід за Р.  Лонгакром, ми стверджуємо, що в ПІД представлені два види 

секвенцій – логічна та хронологічна. Логічна секвенційність визначається 

причинно-наслідковими зв’язками, у той час як хронологічна секвенційність – 

порядком виконання етапів дії, які визначає інструкція. Логічна послідовність 

може виражати причинно-наслідкові зв’язки не лише між власне етапами дії 
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(далі – ЕД), але також між етапами дії та релевантними явищами об’єктивної 

дійсності (далі – ЯОД) або суб’єктивною думкою адресанта (далі – СД). 

З огляду на кількість складових елементів, поділяємо логічні та 

хронологічні секвенції на гомогенні та гетерогенні, а з огляду на 

характеристики складових частин – на прості та складні. Функціонування 

різних типів логічних секвенцій можна побачити у наступному прикладі. 

Maude disapproved. “The marathon is in three weeks and you have not done 

any distance. You should have about four twenty-milers under your belt by now 

and you have not done one!” 

“But it's so far, Miss! It’s so boring! I can’t go fast for that distance. I have 

to plod along.” 

“Your body has to accustom itself to the long distance. You can’t spring it 

on your body the day of the marathon. Your metabolism has to have 

accommodated by then.” 

“Also,” she glared at me, “It’s bad to keep running on the mountain. You 

should be running every day on pavement. The marathon is on a road. There’s a 

big difference. Pavement is harder.” 

“I know,” I waned (Trott, 70). 

Наведений фрагмент ілюструє ПІД з логічно-секвенційною структурою. 

Розмова ведеться між двома подругами, одна з яких має великий досвід у 

забігах на великі дистанції, а інша планує взяти участь у марафоні вперше у 

житті. Запропонована інструкція виражена директивами з модальними 

дієсловами should, can у заперечній формі та модальним висловом have to.  

Дія, яку необхідно виконати згідно інструкції – підготовка до марафону, що 

складається з двох основних частин – визначення режиму тренування та 

загальної фізичної підготовки бігуна. Можливі конфігурації логічних 

секвенцій вважаємо за доцільне зобразити у вигляді графічних схем (див. 

Рис. 3.1). Наприклад: 
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Причина (ЯОД)                                                  Наслідок (ЕД) 

  

 

 

Рис. 3.1 Конфігурація логічної секвенції 1 

The marathon is in three weeks and you have not done any distance.  

You should have about four twenty-milers under your belt by now /…/  

Вищевказану логічну секвенцію позначаємо як гетерогенну та просту. 

Вона побудована на причинно-наслідковому зв’язку між складниками різної 

природи: явищем об’єктивної дійсності та певним етапом дії. Секвенції даного 

типу кваліфікуємо як прості, оскільки вони складаються лише з двох 

корелятивних елементів. Слід зауважити, що порядок розташування елементів 

на позначення причини та наслідку є довільним і залежить від преференцій 

адресанта. Також в ПІД спостерігаються і складні секвенції, які містять 

більше, ніж два логічно пов’язаних елементи (див. Рис. 3.2). Наприклад:   

Причина (ЕД)                         Наслідок (ЕД)                            Причина (ЕД)     

 

 

 

 

  

  ціле    частина  

Рис. 3.2 Конфігурація логічної секвенції 2 

Your body has to accustom itself to the long distance.               You can’t spring it on 

your body the day of the marathon.         Your metabolism has to have 

accommodated by then. 

Наведена вище складна секвенція презентує три елементи логічної 

структури ПІД. Усі елементи є етапами певної дії, тому така послідовність 

позначена нами як гомогенна. Два елементи структури позначають причину, і 

один елемент – наслідок. Рамкова організація елементів є типовою для 

дата проведення марафону посилення підготовки 

звикання до 

навантажень 

заборона незвичних 

для організму  

навантажень в день 

марафону 

 

завчасна 

регуляція  

обміну речовин  
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складної секвенції: спочатку зазначається головна причина, потім вказується 

наслідок і, нарешті, логічний ланцюг замикається ще однією причиною, яка 

виступає як підсилювач.  

Складна секвенція містить кілька логічних зв’язків (див. Рис. 3.3). Окрім 

визначального причинно-наслідкового зв’язку також спостерігається 

співвідношення «частина – ціле», яке характеризує кореляцію елементів на 

позначення причини. Слід зазначити, що такими елементами можуть 

виступати як етапи дії, так і явища об’єктивної дійсності, в той час як наслідок 

стосується лише певного етапу дії:  

Причина (ЯОД)                     Наслідок (ЕД)                           Причина (ЯОД) 

 

  

  

  

 

  ціле    частина  

Рис. 3.3 Конфігурація логічної секвенції 3 

 

It’s bad to keep running on the mountain. You should be running every day 

on pavement.            The marathon is on a road. There’s a big difference. Pavement 

is harder. 

Ця секвенція також містить три елементи, проте лише наслідок позначає 

етап дії, а причинами постають явища об’єктивної дійсності. Отже, така 

секвенція є гетерогенною. Слід зазначити, що причини теж пов’язані логічним 

зв’язком типу «частина – ціле», хоча такий зв’язок не є обов’язковим, а 

спостерігається у 50% проаналізованих фрагментів ПІД.  

Відмінність між гомогенними та гетерогенними секвенціями полягає у 

тому, що за наявності усіх елементів – етапів дії, гомогенна секвенція має 

яскраво виражену директивну комунікативну спрямованість, у той час як 

гетерогенна секвенція поєднує директивність з інформативністю та 

погано 

тренуватися у 

горах 

зміна місця 

тренування 

марафон 

проводиться 

на дорозі 



120 

 

дескриптивністю. Слід зауважити, що вказівка на певний етап дії є 

обов’язковим елементом будь-якої секвенції ПІД. Отже, неможливою 

видається така гомогенна логічна секвенція, усі елементи якої позначають 

явища об’єктивної дійсності.          

Важливість відповідної хронологічної організації ПІД неодноразово 

наголошувалася не лише Р. Лонгакром, але й багатьма іншими дослідниками-

лінгвістами. Наприклад, хронологічний зв’язок розглядають як характерну 

рису інструктивного дискурсу [315, c. 260] або як найкращий спосіб пояснити 

певні процеси та етапи дії [198, c. 14]. Також відзначають, що інструктивний 

дискурс звичайно сконструйований відповідно до певних часових рамок [257, 

c. 360] й адресант обирає ряд темпорально організованих дій [223, c. 259].   

Усі вищезазначені положення проявилися під час аналізу ілюстративного 

матеріалу. Хронологічна секвенційність допомагає побудувати інструкцію 

таким чином, що адресат відразу чітко розуміє, в якій послідовності він 

повинен виконувати ті чи інші дії. Наприклад:  

“Always turn the oven on before you begin – three hundred fifty degrees is 

what most cakes need.” Yolonda showed Shirley how to set the oven. 

“Now – first you have to sift the flour, then measure it, then sift it again.” 

Yolonda used her teacher voice. 

Shirley giggled hoarsely. “That seems excessive” /…/ (Fenner, 58). 

У наведеному фрагменті спостерігається чітка хронологічна секвенція 

дій, які необхідно виконати для того, щоб спекти пиріг. Часові рамки 

окреслюються як за допомогою підрядного речення часу before you begin, так і 

за допомогою прислівників послідовності first та then. Специфічною рисою 

хронологічної секвенції в ПІД є анафоричний повтор прислівників 

послідовності, найчастіше – прислівника then, який сигналізує про перехід до 

наступного етапу виконання певної дії чи операції. Іншими широковживаними 

прислівниками послідовності є: first, second, third (позначають порядок 

виконання дій), finally (позначає кінцевий крок для досягнення бажаного 
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результату), afterward (вказує на завершення попередньої дії або попереднього 

етапу певного процесу). 

На противагу прислівникам, підрядні речення часу вказують на 

обов’язковий попередній стан, який є необхідним для досягнення кінцевої мети 

інструкції. Такий стан може визначатися як об’єктивними, так і суб’єктивними 

чинниками. Об’єктивні чинники не залежать від волі комунікантів, проте 

учасники комунікативної ситуації можуть їх передбачити або спрогнозувати. 

Суб’єктивні чинники – це певні дії адресата, щодо яких він отримує інструкцію 

від адресанта і які необхідно виконати. 

Таким чином, хронологічна секвенція визначає порядок виконання дій чи 

етапів певної дії, а також окреслює попередній стан, який є необхідним для 

подальшого розгортання ПІД. Нами було встановлено, що хронологічні 

секвенції можуть бути як континуумними, так і перерваними, що обумовлено 

фактором адресанта. У випадку, коли адресант добре обізнаний із процесом або 

діями, які він представляє у вигляді інструкції, хронологічна секвенція буде 

континуумного типу. Така секвенція презентує усі етапи дії у тому порядку, у 

якому їх треба виконувати.  

Перервана хронологічна секвенція спостерігається тоді, коли адресант 

нечітко знає або забув точний перебіг процесу. Вказана секвенція також 

використовується в тих інструкціях, які стосуються певної поведінкової моделі. 

У такому разі можливими є відступи у минуле або, навпаки, забігання наперед, 

коли адресант згадує певну важливу деталь чи прагне вказати на дію, яку 

вважає найголовнішою, навіть якщо хронологічно вона повинна відбуватися 

пізніше. На увагу заслуговує і той факт, що обидва види секвенцій – логічні та 

хронологічні – можуть відображатися в одному і тому ж самому дискурсивному 

просторі. Наприклад:    

“As soon as the CID arrive, yes; take my car and leave it at the Mound when 

you go to Glasgow. But before you do any of that, I want you to find Alison. Call her 

mobile, and tell her everything’s under control. If she isn’t waiting there already, tell 

her to go home, as normal. You meet her there, get her calmed down and settled in 
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and, most important of all, take the shoes she was wearing and scrub the soles; make 

sure they’re spotless. Tell her to sit tight and wait for me; I’d better stay at her place 

tonight.” 

“You think she’s actually in danger?”  

He gave me a “Be patient, he’s an idiot” look. “Someone’s tried to frame her 

for two murders, and failed twice. What will they do next? Of course she’s in 

danger!” (Jardin, 194). 

Наведений фрагмент ПІД містить перервану хронологічну секвенцію та 

гетерогенну просту логічну секвенцію. Хронологічна секвенція маркована 

підрядними реченнями часу as soon as the CID arrive та when you go to Glasgow, 

перше з яких позначає об’єктивний чинник, а друге – суб’єктивний. Момент 

розриву секвенції маркується ще одним підрядним реченням часу before you do 

any of that, яке вводиться протиставним сполучником but.     

Перервана секвенція характерна для адресантів, які не вміють чітко 

викласти свої інструкції. Інструкція, побудована на секвенції зазначеного типу, 

є складнішою для розуміння, оскільки адресант зміщує часові віхи та 

орієнтири. Адресат повинен докласти більше зусиль для інтелектуальної 

обробки представленої інформації. Зазначені інструкції неприпустимі при 

розмові з дітьми та тими дорослими співрозмовниками, для яких характерними 

рисами є неуважність та фрагментарність сприйняття інформації. У разі 

використання перерваної хронологічної секвенції вони можуть не зрозуміти 

послідовність виконання дій чи етапів певної дії.    

Просту логічну секвенцію, яка міститься в аналізованому фрагменті, 

можна графічно зобразити так:  

Наслідок (ЕД)                                                  Причина (ЯОД) 

  

 

             Рис. 3.4 Проста логічна секвенція 

Як правило, логічна секвенція ПІД починається із зазначення причини. 

Завдяки цьому в адресата формується відповідне ставлення до подальшої 

заходи, необхідні задля 

безпеки конкретної людини 

необхідно виконати для  

існуюча небезпека для 

життя конкретної людини 
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інструкції, він сприймає її як доречну та валідну. Логічні структури, у яких 

наслідок передує причині, вважаємо маркованими, оскільки в них 

порушується природний хід подій. Використання таких структур свідчить про 

збій у комунікативному процесі. Причинами такого збою може бути як 

недостатня компетенція адресанта, так і різне трактування комунікантами тих 

фактів, які належать до сфери спільних знань. 

Саме друга причина і простежується у наведеному нами прикладі. 

Розмова ведеться між двома приятелями, один із яких актор, а інший – 

власник детективного агенства, колишній поліцейський. Проаналізувавши 

події, які трапилися з їх спільною знайомою, детектив дійшов висновку, що їй 

загрожує небезпека. Актор також знає про усі ці події, і детектив цілком 

впевнений, що його товариш усвідомлює всю серйозність ситуації. Детектив 

дає своєму другу ряд інструкцій, які покликані гарантувати безпеку 

вищезгаданій знайомій. Проте реакція актора свідчить про те, що він навіть і 

не думав про можливі жахливі наслідки, а почута інструкція вперше 

наштовхнула його на таку думку.  

Адресанту доводиться пояснювати причини, якими обумовлені його 

інструкції. Неспроможність співрозмовника дійти очевидних висновків 

самостійно дратує адресанта, про що свідчить невербальний супровід викладу 

причин – He gave me a “Be patient, he’s an idiot” look. Таким чином, адресанту 

доводиться експлікувати причини необхідних дій і порушити типову логічну 

секвенцію, яка ґрунтується на причинно-наслідковому зв’язку. Повний перелік 

невербального супроводу ПІД вміщено у Додатку 4.   

Секвенційність, як характерна особливість ПІД, проявляється у вигляді 

логічних та хронологічних секвенцій. Логічні секвенції, у свою чергу, 

поділяються на прості та складні, гомогенні та гетерогенні. Хронологічні 

секвенції можуть бути континуумними та перерваними.  

 

3.1.2. Асертивний характер висловлень у повчальному 

інструктивному дискурсі. Ми вважаємо асертивність невід’ємною ознакою 
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ПІД. Кожне інструктивне висловлення є асертивним за своєю суттю. Багато 

дослідників акцентували увагу на директивному характері інструкцій [166] або 

їх прескриптивності [6, c. 183],  проте ми вважаємо асертивність ширшим 

поняттям, яке більш доречно використовувати стосовно ПІД, оскільки воно 

характеризує не лише комунікативну спрямованість висловлення, але й вказує 

на особистісні характеристики мовця, такі як впевненість, наполегливість та 

стійкість. Таким чином, ми розглядаємо асертивність не лише як 

комунікативну, але й соціальну та психологічну характеристику, що відповідає 

тенденціям сучасних досліджень.   

У соціології та менеджменті асертивність вважають критерієм для 

виділення соціальних типів особистості: дружній (amiable), аналітичний 

(analytical), експресивний (expressive) та діяльнісний (driving)  [172, c. 17], у 

психології розглядають асертивний тип поведінки [216, c. 13], а дослідники-

лінгвісти ведуть мову про асертивні висловлення [279] та мовленнєві акти [110; 

132; 133]. Для реалізації цілей нашого дослідження ми послуговувалися 

визначенням, яке представлене в моделі соціальних типів (social style model): 

асертивність – це той ступінь директивності або переконливості, який 

властивий поведінці певної особи з огляду на оцінку, висловлену іншими 

людьми [172, c. 17].     

Слід зауважити, що, на відміну від царини соціології та психології, де 

асертивність розглядається як стала, незмінна характеристика портрету 

особистості, дослідники у галузі комунікації наголошують на ситуативній 

обумовленості асертивності [270, c. 23]. Також був встановлений чіткий 

взаємозв’язок між компетентністю мовця і його асертивною поведінкою: у 

певній ситуації, де особа може продемонструвати свою компетентність, її 

поведінка та висловлення будуть асертивними, проте в іншій ситуації ця сама 

особа може видаватися пасивною, розгубленою тощо.     

Асертивність ПІД також обумовлена статусом адресанта. Тобто, за умов 

однакового рівня компетентності, проте різних статусних характеристик, 

адресант з низхідним статусним вектором буде більш асертивним у повчанні. 
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На противагу цьому, адресант із висхідним статусним вектором, хоча і буде 

інструктувати свого співрозмовника, демонструватиме невпевненість та 

нерішучість. У такому разі, низький рівень асертивності безпосередньо 

позначається на дієвості інструктивного впливу.   

Вияви асертивності у дискурсі можуть бути як вербального, так і 

невербального характеру. Як зазначає Т. Гіллен, наріжними каменями 

асертивності є відповідний зоровий контакт, нейтральний тон голосу, відкрита 

постава (open posture) та слова, які використовує адресант [216, c. 16]. Саме 

зазначені показники дозволили нам встановити три рівні асертивності ПІД: 

низький, середній та високий. 

Інструкції з низькою асертивністю характеризуються відсутністю прямих 

директивних висловлень та вказівок. Натомість використовуються спонукальні 

структури, які вводяться висловами what about, why not, why don’t you, let’s. 

Також такі інструкції містять модальні дієслова could, might, should, ought to, 

умовні речення, порівняльні структури, розділові запитання та обов’язкові 

логічні секвенції, які експлікують причинно-наслідковий зв'язок явищ 

об’єктивної дійсності та інструктивних вказівок. 

Відсутність згаданих логічних секвенцій, коли адресант не зазначає 

передумови інструкції або очікуваний кінцевий результат, буде, навпаки, 

надавати підвищеної асертивності ПІД. Низька асертивність може бути 

позначена супровідними невербальними засобами (див. Додаток 4) та залежати 

від тональності розмови. Нами було встановлено, що низька асертивність 

притаманна одинарним інструкціям, тобто вказівкам щодо виконання однієї дії 

або моделювання одного поведінкового аспекта у певній ситуації.        

Низький рівень асертивності інструкцій може бути обумовлений як 

висхідним статусним вектором адресанта, так  і позицією адресанта у 

комунікації. У першому випадку адресант вважає свою інструкцію необхідною 

до виконання, проте в силу вищого статусу адресата не може чинити на нього 

тиск, а отже утримується від категоричності та підвищеної директивності. Такі 

інструкції не є дієвими, оскільки часто висхідний статусний вектор адресанта 
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викликає негативну оцінку компетентності адресанта з боку адресата. Таким 

чином, ми спостерігаємо комунікативну ситуацію (4) (описану у підрозділі 

3.2.), коли адресат відмовляється виконувати запропоновану інструкцію. 

Наприклад:  

  “Careful, Macon. You always take the wrong turn here.” Ruth spoke softly 

from the right side of the car. 

“Do you want to drive?” Macon asked her. 

“You know I don’t drive,” she answered. 

“Then let me do it” (Morrison, 41). 

Вище представлено фрагмент розмови між чоловіком та дружиною, Рут 

та Мейконом, який відбувається в дорозі. Жінка намагається проінструктувати 

чоловіка стосовно керування автомобілем. Вона пояснює причину, що 

обумовила таку інструкцію – You always take the wrong turn here, її тон 

позбавлений будь-якої директивності та категоричності, що виражено 

прислівником softly. Тим не менше, чоловік не визнає компетентність дружини 

у цьому питанні та навмисне ставить їй провокаційне запитання – Do you want 

to drive?, тим самим висловлюючи своє неприйняття інструкції та 

роздратування. Комунікативна невдача адресанта пояснюється не лише 

низькою асертивністю інструкції, але й контекстуальними чинниками – 

авторитарним ставленням Мейкона до членів своєї родини, а також 

популярним стереотипом, що автомобіль – це суто чоловіча справа, і жінка не 

повинна в неї втручатися.  

Знижена асертивність ПІД також характеризує партнер-орієнтовану 

позицію адресанта, його налаштованість на комунікативну співпрацю. У такому 

разі адресант позиціонує свою інструкцію як пораду, рекомендацію або 

настанову, лишаючи адресату право вибору. Вірогідність того, що адресат 

визнає компетентність адресанта, є високою, а отже високими є шанси на 

успішну реалізацію інтенції адресанта та отримання бажаного результату. 

Наприклад:       
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My mom laughs. “Honey, you need some help right now. Why don’t you send 

Oliver to Bill in London? He’s there for a while, isn’t he, making his TV show?” 

“You know what, I’m going to do that, Mom. That’s a great idea. He’d be 

better off there with his daddy. Although, it’s gonna be so hard to be away from him” 

(Hawn, 303). 

Вище представлено інструкцію, яку матір надає своїй доньці. Знижена 

асертивність наведеного фрагмента ПІД позначена жартівливим тоном розмови 

– екстралінгвальний компонент laughs та лагідне звертання honey, логічною 

секвенцією для встановлення причинно-наслідкового зв’язку you need some help 

right now, вставним спонукальним висловом Why don’t you + inf. та розділовим 

запитанням. Мама звертається до доньки, називаючи її honey, що також 

свідчить при приязне та доброзичливе ставлення. Реакція адресата свідчить про 

успішність повчання, донька відразу погоджується виконати запропоновану 

інструкцію –  I’m going to do that, а також позитивно оцінює інструктивне 

висловлення – a great idea, тим самим демонструючи свою позитивну оцінку 

компетентності адресанта.   

Середній рівень асертивності ПІД позначений наявністю імперативів, 

спонукальних висловів, модальних дієслів should, must, модального вислову 

have to та логічних секвенцій. Екстралінгвальні супровідні елементи мають 

нейтральний характер. Інструкції з середнім рівнем асертивності більш 

поширені та дають вказівки щодо виконання кількох етапів однієї дії або 

моделюють кілька поведінкових аспектів у визначеній ситуації. Такий рівень 

асертивності вважаємо оптимальним, оскільки інструкція має більший 

комунікативний вплив і, водночас, не є надто директивною по відношенню до 

адресата. 

ПІД із середнім рівнем асертивності не переобтяжений елементами, які 

покликані пом’якшити інструктивний вплив і, водночас, знижують 

ефективність інструкції. Позицію адресанта можна охарактеризувати як 

зацікавленість та орієнтацію на досягнення бажаного результату. Адресант 

поважає точку зору співрозмовника та готовий вислухати його аргументи. 
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Окрім цього, середній рівень асертивності ПІД вказує на те, що адресант 

впевнений у позитивній реакції адресата. Наприклад:  

“Michael, thank you for caring and for asking. I’m glad we’ve gotten to be 

with each other as much as we have over the years. Go to India and find this lady, 

whoever she is. Then bring her home so I can meet her. I still haven’t given up 

hope on having grandchildren, you know.”  

“Mom, I promise I’ll come out to Custer as soon as I’m back, though I’m not 

sure when that will be.” 

“Fly on, Michael. If this is your moment, take it. Stop talking to me and get 

to India” (Waller, 135-136). 

Вище представлено фрагмент розмови матері з сином, що стосується його 

поїздки до Індії. Майкл прагне відшукати свою кохану жінку та повернутися з 

нею додому, проте не впевнений в успішній реалізації свого задуму. Інструкція 

матері покликана не стільки дати йому вказівки до дії, як спонукати до 

активних дій, повернути впевненість та віру в успіх. Представлений ПІД 

відзначається середнім рівнем асертивності. У ньому спостерігається низка 

імперативів, які спонукають до виконання сімох різних дій для досягнення 

бажаної мети: go to India, find this lady, bring her home, fly on, take the moment, 

stop talking, get to India. Також інструкція містить логічні секвенції, де 

зазначається причина надання таких інструкцій – бажання матері бачити свого 

сина щасливим та мрії про онуків. 

Високий рівень асертивності характеризує адресанта як авторитарну та 

категоричну особистість, яка зацікавлена виключно у належному виконанні 

інструкції, проте зовсім не зважає на думки та почуття свого партнера по 

комунікації. Такий рівень асертивності також вказує на низхідний статусний 

вектор адресанта та його компетентність, яка визнається адресатом. До мовних 

засобів вираження високого рівня асертивності відносимо прямі імперативи, 

модальні дієслова must, be to, модальний вислів have to, емфатичні конструкції, 

певні стилістичні засоби (паралельні конструкції, повтори, інверсія).  
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Екстралінгвальні компоненти, які супроводжують таке повчання, теж 

будуть сигналізувати про неприховано зверхнє або неприязне ставлення 

адресанта до адресата, негативні емоції того, хто повчає. Перевірку адресантом 

розуміння інструкції або згоди адресата ми теж відносимо до показників 

високого рівня асертивності інструкції. Таким чином адресант акцентує свою 

компетентність та статус. Реакція адресата повчання, навпаки, свідчить про 

його підлегле становище в комунікативній ситуації. Наприклад:      

Hagen said dryly, “When you get the Award, start making plans to produce 

three of your own movies. Hire the best people in the business, the best technicians, 

the best stars, whoever you need. Plan on three to five movies.” 

“You’re crazy,” Johnny said. “That many movies could mean twenty million 

bucks.” 

“When you need the money,” Hagen said, “get in touch with me. I’ll give you 

the name of the bank out here in California to ask for financing. Don’t worry, they 

finance movies all the time. Just ask them for the money in the ordinary way, with 

the proper justifications, like a regular business deal. They will approve. But first 

you have to see me and tell me the figures and the plans. OK?” 

Johnny was silent for a long time. Then he said quietly, “Is there anything 

else?” (Puso, 101). 

Наведений ПІД відтворює розмову між співаком Джонні та Хейгеном – 

правою рукою боса сицилійської мафії. Адресант із самого початку задає 

інструкції підвищено асертивний тон, що позначається фонаційним 

компонентом said dryly. Також адресант використовує тактику нагромадження 

інструкцій та модальний вислів have tо. Адресант не зазначає жодної причини, 

яка обумовила представлену інструкцію, тому дискурс не містить логічних 

секвенцій, а виключно хронологічні.  

Описана вище поведінка адресанта свідчить про його авторитарну 

позицію у даній комунікативній ситуації, небажання ділитися певними 

фоновими знаннями з адресатом та ігнорування думки партнера по комунікації. 

Відсутність логічних секвенцій ми розглядаємо як замовчування інформації. 
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Таку комунікативну поведінку можна трактувати як вияв недовіри або 

невисокої оцінки певних якостей адресата – кмітливості, надійності, 

розсудливості, аналітичних здібностей.       

Реакція адресата спочатку є різко негативною, він не визнає 

компетентність адресанта та намагається йому опонувати, поєднуючи це з 

емфатичною негативною оцінкою crazy. Проте адресант посилює асертивність 

інструкції, тиск на адресата зростає і, врешті решт, адресат інструкції 

погоджується виконати усі необхідні дії. Він усвідомлює своє підлегле 

становище за таких обставин, на що вказують слова автора was silent, said 

quietly. Мовчання є важливим екстралінгвальним елементом комунікації у тих 

випадках, коли воно наділене рисами іконічності й символізму [201, c. 421].         

У ході дослідження ми встановили, що асертивність інструкції може 

варіюватися в процесі розгортання розмови. Якщо реакція адресата свідчить 

про те, що інструктивний вплив не дає бажаного результату, адресант підвищує 

асертивність повчання. Якщо ж, навпаки, адресат відразу погоджується 

виконати усі вказані дії, не ставить інструкцію під сумнів та не вимагає 

додаткових пояснень, адресант може знизити рівень асертивності ПІД. Таким 

чином, навіть в рамках однієї комунікативної ситуації асертивність інструкцій 

буде визначатися як особистісними рисами комунікантів, так і перебігом такої 

ситуації. Наприклад:  

“She looks anemic,” he said. “She may well be. You might want to mention it 

to her parents. A blood test might be a good idea. And sooner rather than later.” 

“She’s fine,” I said. 

“I’m sure she is,” he told me. “But you should mention it to her parents. Tell 

them it’s my suggestion, as a friend of the family.” He smiled, a nicer smile than 

before. “So that’s enough advice out of me. I’m gone Monday through Wednesday 

again next week,” he said (McDermott, 120-121). 

 Вище подано фрагмент розмови між дівчиною-підлітком та її сусідом, 

який займається медичною практикою. Сусід інструктує дівчину стосовно 

обстеження стану здоров’я її двоюрідної сестри. Спочатку інструкція 
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відзначається низьким рівнем асертивності, на що вказує модальне дієслово 

might та порівняльна структура sooner rather than later. Оскільки інтенція 

адресанта не була реалізована, про що свідчить імпліцитна відмова адресата 

виконувати запропоновану інструкцію She’s fine, то адресанту доводиться 

підвищувати асертивність інструкції. Для посилення інструктивного впливу 

адресант дискурсу вдається до модального дієслова should та прямого 

імператива. Таким чином, низький рівень асертивності змінюється на середній. 

 Асертивність – важлива характеристика ПІД, яка визначає силу 

інструктивного впливу та ефективність інструкції. Асертивність адресанта 

залежить як від його компетентності, так і статусного вектора. У 

дискурсивному просторі асертивність маркується за допомогою певних 

лексичних елементів, синтаксичних структур, стилістичних засобів, а також 

екстралінгвальних чинників. Слід зазначити, що рівень асертивності в межах 

однієї інструкції може змінюватися залежно від реакції адресата та оцінки 

успішності повчання самим адресантом.   

 

3.2. Компетентність адресанта як основний соціальний складник 

повчального інструктивного дискурсу 

 

Як ми уже зазначали, ПД є статусно-маркованим комунікативним 

витвором. Якщо в ПМД чітко простежуються три види статусів – соціальний, 

ситуативний та особистісний, то для ПІД визначальним чинником постає 

компетентність адресанта, яка не обов’язково обумовлюється статусом, а 

залежить від досвіду, вмінь, здатності швидко аналізувати ситуацію та 

прогнозувати її розвиток.  

  Оскільки компетентність може бути реалізована у різних сферах та 

галузях, то розрізняють велику кількість її виявів – компетенцій, наприклад, 

комунікативна, прагматична, культурна, професійна, управлінська, релігійна, 

правова, суспільна тощо. Так само багато існує і визначень компетентності, 

серед яких найбільш точним та ємним ми вважаємо визначення, запропоноване 
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Міжнародною організацією зі стандартизації: «Компетентність – це яскраво 

виражена здатність застосовувати знання та вміння» [186, c. 72].  

Компетентність адресанта знаходить своє вираження не лише у суто 

матеріальному, конкретно-предметному наповненні дискурсу, вона також 

визначає структуру логічних та хронологічних секвенцій. Ми поділяємо 

твердження К. Фоппа про те, що порядок презентації мовцем окремих кроків 

інструкції, а також аспекти, на яких адресант акцентує увагу або, навпаки, 

упускає, відображають не лише його власну компетентність, але також     

бачення найбільш успішних шляхів і способів інструктивного впливу [210, 

c. 19].  

У ПІД компетентність адресанта належить до контекстуальних елементів, 

оскільки лише сам факт надання інструкції не свідчить про компетентність 

адресанта у певній сфері. Трапляється так, що адресант інструкції не є 

достатньо компетентною людиною, проте вдає з себе професіонала та 

намагається повчати інших. Результат такого повчання, великою мірою, 

залежить від оцінки компетентності адресанта зі сторони адресата. 

Компетентність адресанта в ПІД має перевищувати компетентність адресата, 

інакше виникає комунікативна невдача (адресат не визнає інструкцію та 

відмовляється її виконувати). З огляду на рівень компетентності адресанта та її 

оцінку співрозмовником, нами було встановлено чотири можливі варіанти 

комунікативної ситуації повчання. 

З огляду на рівень компетентності адресанта та її оцінку 

співрозмовником, було встановлено чотири можливі варіанти комунікативної 

ситуації повчання. 
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Рис. 3.5. Конфігурації комунікативних ситуацій в інструктивному 

повчальному дискурсі з огляду на компетентність адресанта 

Вважаємо, що можливі комунікативні ситуації повчання доцільно 

відобразити в системі координат, оскільки обидві визначальні характеристики 

будуть марковані знаками «+» (наявність) або «–» (відсутність). Отже, 

компетентніст адресанта в ПІД може знаходити свої вияви у таких 

комунікативних ситуаціях. 

1. Позитивна оцінка компетентності адресанта адресатом +, 

компетентність адресанта +. Ця конфігурація є найтиповішою для ПІД (73 %). 

Таке повчання демонструє найбільшу результативність, оскільки адресант 

добре обізнаний у тому, що він говорить, а одержувач інструкції не ставить під 

сумнів її раціональність та дієвість. Статус комунікантів у цій ситуації не 

відіграє помітної ролі: той, хто повчає, може  знаходитися на нижчій статусній 

позиції, або бути на рівних з адресатом, проте це ніяким чином не 

відображається на виконанні інструкції. Наприклад: 

“Charlotte, up till today I haven’t been able to bring myself to buy wine 

glasses. I don’t know how to thank you for doing all this with me today, it all seemed 

so easy with you there.” 
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“Of course it’s easy. Now come the important things. You need a rug and at 

least one armchair and a proper desk and some book-shelves and something to go 

up on these walls.” And somehow just hearing Charlotte rattle them off like that, 

Anne is confident that she will go out and find them all (Klass, 229). 

Розмова двох подруг стосується переїзду у нове помешкання. Енн не 

знає, як влаштувати свій побут, і Шарлотта береться їй допомогти, 

інструктуючи щодо купівлі нових меблів. Енн не лише визнає компетентність 

своєї подруги у справах облаштування затишної домівки за допомогою 

компліментарного висловлення з оцінним компонентом – it all seemed so easy 

with you there, але й вказує на власну безпорадність – I haven’t been able to /…/. 

Таким чином, незважаючи на абсолютно однаковий статус комунікантів з 

огляду на соціальні, ситуативні чи особистісні чинники, спостерігається 

поляризація комунікантів за рівнем їх компетентності. 

Інструкція Шарлоти позбавлена директивності, оскільки модальне 

дієслово need не позначає дію обов’язкового, примусового характеру, а дає 

адресату певну свободу дій, можливість слідувати інструкції або ж, навпаки, 

обрати свій власний спосіб дій. Шарлотта комбінує інструктивний вплив із 

частково оцінним твердженням Of course it’s easy, яке ми трактуємо як 

висловлення заохочувального характеру. Такий інструктивний вплив має 

подвійну дію: адресат не лише погоджується виконати інструкцію, але й 

набуває впевненості у власних силах. Подальший розвиток подій сигналізує 

про успішне виконання інструкції та досягнення бажаного результату. 

2. Позитивна оцінка компетентності адресанта адресатом –, 

компетентність адресанта +. Така ситуація спостерігається у випадку 

неадекватної оцінки адресатом компетентності адресанта (14 %). Це може 

відбуватися на тлі неприязного ставлення до особи або за наявності полярних 

статусних векторів. Тобто, статус адресанта набагато нижчий, а рівень 

компетентності набагато вищий, ніж у адресата. Статусні відмінності 

створюють підґрунтя для упередження, яке заважає адресату сприймати 

інструкцію як доречну та ефективну. 
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Наше твердження щодо статусно-обумовленого упередження адресата в 

ПІД підтверджується ілюстративним матеріалом. Особливо яскраво це помітно 

у тому випадку, коли одну і ту ж саму інструкцію пропонують адресанти з 

різним статусом, як соціальним, так ситуативним або особистісним. Реакція 

адресата на аналогічні інструкції буде іншою. Наприклад:       

“What shall I do?” wailed the father. “Tell me quick what to do before it starts 

falling out!” 

Matilda said, “I’d give it a good wash, dad, if I were you, with soap and 

water. But you'll have to hurry.” /…/ 

“You’ll have to have it dyed black,” the mother said. “But wash it first or 

there won’t be any there to dye.” 

“Right!” the father shouted, springing into action. “Get me an appointment 

with your hair-dresser this instant for a hair-dyeing job! Tell them it’s an 

emergency! They've got to boot someone else off their list! I’m going upstairs to 

wash it now!” With that the man dashed out of the room and Mrs Wormwood, 

sighing deeply, went to the telephone to call the beauty parlour (Dahl, l64-65). 

Фрагмент ПІД розгортається у колі сім’ї. Так сталося, що батько помив 

голову шампунем з великою кількістю пероксиду водню. Він розгублено 

звертається до членів родини за інструкціями. Донька пропонує слушну 

інструкцію I’d give it a good wash у формі поради, розуміючи, що її статус не 

уможливлює висловлення відверто директивного характеру. Проте батько не 

прислухається до її вказівок, оскільки вважає Матильду малою та нерозумною. 

Коли ж таку саму інструкцію – But wash it first, надає дружина, він відразу 

береться до дії. Інструкцію дружини чоловік оцінює позитивно, на що вказує 

емоційне еліптичне речення Right, що містить часткову оцінку, а також 

відтворення інструкції у канві власних висловлень – I’m going upstairs to wash it 

now! Ми вважаємо, що відтворення інструкції адресатом або посилання на неї у 

власних твердженнях свідчить про успішність повчального впливу. 

У комунікативній ситуації другого типу адресант обіймає партнер-

орієнтовану позицію. Незважаючи на високий рівень компетентності, він 



136 

 

займає слабку позицію через свій статус. Адресант переживає подвійну 

фрустрацію: адресат відмовляється виконувати його інструкцію і, крім того, 

сумніву піддається власне компетентність та обізнаність адресанта. Адресат, в 

свою чергу, не лише упускає можливість швидко досягнути необхідний 

результат, але й ображає партнера по комунікації. 

3. Позитивна оцінка компетентності адресанта адресатом –, 

компетентність адресанта –. У такій ситуації адресант може займати як 

безвідповідальну, так і партнер-орієнтовану позицію (аналогічно до ситуації 

№2), проте портрет адресата буде суттєво відрізнятися. Основною відмінністю 

постає його активність, здатність приймати рішення самостійно, зіставляти 

отриману інструкцію зі своїми спостереженнями, досвідом, ситуативними 

факторами. Адресат може відхилити запропоновану інструкцію, вказавши 

адресанту на негативну оцінку його компетентності, зазначивши інші причини 

відмови або не надаючи ніяких пояснень. Така ситуація була зафіксована нами 

в 11 % комунікативних ситуацій.  

Те, як адресат формулює свою відмову слідувати інструкції, залежить від 

його позиції у спілкуванні та ставлення до адресанта. Негативна оцінка 

компетентності адресанта свідчить про конфліктну позицію адресата, оскільки 

неприхована критика гостро сприймається співрозмовником. Уникання будь-

яких пояснень теж не є оптимальним варіантом для збереження дружньої 

розмови. Така комунікативна поведінка свідчить про байдужість адресата. Він 

або просто ігнорує запропоновану інструкцію, або відмовляється її виконувати 

без будь-якого обґрунтування причини. 

Слід зауважити, що такі дії з боку адресата небажані в тому випадку, коли 

він перебуває у хороших взаєминах із адресантом та прагне не образити його. У 

такому разі, найкраще тактовно відмовитися від виконання інструкції та 

вказати причини відмови. При цьому слід уникати будь-яких коментарів та 

зауважень стосовно рівня компетентності адресанта. Наприклад: 
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“Then why don’t you invite them over some evening and you can reassure 

your sister?” Kay said. “The poor thing is always so nervous about what you think of 

her husband. Tell her. And tell her to put those silly worries out of her head.” 

“I can’t do that,” Michael said. “We don’t talk about those things in our 

family” (Puso, 231). 

Наведений фрагмент відтворює розмову між чоловіком та дружиною. 

Перебуваючи на засадах партнер-орієнтованої позиції, Кей намагається 

запропонувати таку інструкцію, яка стане в нагоді її чоловіку та допоможе 

вирішити певні проблеми у родині. Адресант керується здоровим глуздом та 

власним досвідом, проте не знає усіх тонкощів ситуації, що склалася. Кей не 

знає про те, що її чоловік контролює діяльність сицилійської мафії. Вона 

переконана, що він займається бізнесом, можливо й має певні сумніви щодо 

законності його діяльності, проте не може припустити, що одружена з Доном 

мафії.  

Майкл розуміє, що інструкція його дружини є недоречною за таких 

обставин, він відмовляється виконувати її. Така відмова може образити Кей, 

тому чоловік вдається до вигаданої причини, щоб пом’якшити свої слова. 

Майкл цінує спробу Кей допомогти та її добрі наміри, однак він не може 

відкрити усю правду, оскільки намагається оберігати свою родину від 

небезпеки.  

У тих випадках, коли позицію адресанта можна охарактеризувати як 

безвідповідальну, комунікативна ситуація з самого початку розгортається з 

порушенням правил успішної взаємодії між комунікантами. Адресант 

некоректно поводить себе по відношенню до співрозмовника, і адресат 

відповідає йому тим самим. У переважній більшості випадків адресат не 

приховує свого негативного ставлення до інструкції, він критикує рівень 

компетентності адресанта та не намагається пом’якшити свою відмову або 

висловити її імпліцитно.   

4. Позитивна оцінка компетентності адресанта адресатом +, 

компетентність адресанта –. Така ситуація є найменш частотною в ПІД (2 %), 
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оскільки можлива лише за умови наявності певної сукупності особистісних рис 

обох комунікантів. Адресат постає особою довірливою та некритичною, яка не 

в змозі аналізувати слова співрозмовника та роботи висновки щодо валідності 

інструкцій. Також адресат може бути обмежений існуючими звичаями, 

стереотипами та забобонами.  

Характеристика адресанта значною мірою залежить від того, усвідомлює 

він власну некомпетентність, чи ні. У першому випадку адресант порушує 

загальноприйняті правила спілкування, оскільки завідома вводить адресата в 

оману та надає йому недієві інструкції. Позицію адресанта ми кваліфікуємо як 

безвідповідальну, оскільки він не може передбачити усіх можливих наслідків 

своєї інструкції, проте повчає співрозмовника. Такими наслідками може бути 

не лише відсутність бажаного результату, але й, у гіршому випадку, певні 

негативні наслідки, наприклад: втрата репутації, осуд або сарказм оточуючих, 

отримання ярлика «невдаха», загроза життю чи здоров’ю тощо.  

У нашому дослідженні ми не аналізуємо такі варіанти комунікативної 

ситуації, коли адресант був дійсно компетентним у певній сфері, проте надавав 

адресату хибні та неефективні інструкції. Така поведінка свідчить про ворожу 

позицію адресанта, його нещирість та прагнення нашкодити співрозмовнику. 

Водночас адресант зловживає довірою іншої особи, що свідчить про його 

низькі моральні якості. Такі випадки є поодинокими в ПІД і вимагають 

дослідження не стільки мовного втілення інструкції, скільки контексту, 

мотивації адресата та інших психологічних чинників, а також міжособистісних 

зв’язків.  

Діаметрально протилежна позиція адресанта спостерігається у тому 

випадку, коли він впевнений в ефективності наданих ним інструкцій. 

Виказуючи добрі наміри по відношенню до адресата інструкції та перебуваючи 

на засадах партнер-орієнтованої позиції, він, тим не менше, сприяє невдачі 

свого партнера по комунікації у виконанні певної дії. Так трапляється не 

внаслідок злого умислу адресанта, а через його некомпетентність та 

невігластво. Наприклад:              
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“Yes, that’s it, Huck – that’s it; though when you’re burying it if you say 

“Down bean; off wart; come no more to bother me!” it’s better. That’s the way Joe 

Harper does, and he’s been nearly to Coonville and most everywheres. But say – how 

do you cure ‘em with dead cats?” 

“Why, you take your cat and go and get in the graveyard ‘long about 

midnight when somebody that was wicked has been buried; and when it’s midnight a 

devil will come, or maybe two or three, but you can’t see ‘em, you can only hear 

something like the wind, or maybe hear ‘em talk; and when they’re taking that feller 

away, you heave your cat after ‘em and say, “Devil follow corpse, cat follow devil, 

warts follow cat, I’m done with ye!” That’ll fetch ANY wart.” 

“Sounds right. D’you ever try it, Huck?” (Twain). 

Наведений вище ПІД відтворює розмову двох хлопчаків, Тома та Гека, 

про способи позбавлення від бородавок. Гек стверджує, що найкраще це робити 

за допомогою мертвої кішки, виконуючи певний магічний ритуал. Адресант 

надає детальну інструкцію, поєднуючи її з елементами дескриптивного 

характеру, що стосуються надприродних сил та містичних явищ. Таким чином 

він намагається вразити уяву адресата, а також продемонструвати свою 

обізнаність та компетентність. Інструкція завершується висловленням 

рекламного характеру, з наголосом на універсальності запропонованого методу. 

Реакція Тома свідчить про те, що він позитивно оцінює компетентність 

свого товариша. Обидва хлопчаки перебувають у полоні забобонів та містичних 

вірувань, які поширені в їхньому оточенні. Важливим фактором є також вік 

комунікантів та їх освіта. Товариші вирішують виконати магічний ритуал, 

описаний в інструкції, проте, цілком закономірно, зазнають невдачі. У такій 

ситуації не лише адресат, але й адресант відчуває на собі негативний вплив 

власного неуцтва.  

Проведений аналіз усіх чотирьох комунікативних ситуацій довів, що 

лише комунікативна ситуація (1) забезпечує належне розгортання ПІД та 

отримання очікуваного результату. Комунікативна ситуація (4) уможливлює 

продукування інструкції, яка не є валідною та не може забезпечити очікуваний 
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результат. Комунікативні ситуації (2)–(3) ми розглядаємо як комунікативні 

невдачі, оскільки адресант не може реалізувати свою інтенцію – спонукати 

адресата до виконання певних дій.  

   

3.3. Стратегії та тактики повчального інструктивного дискурсу 

 

3.3.1. Актуалізація секвенційної стратегії та її тактик. З огляду на 

таку ознаку ПІД, як секвенційність, ми виділяємо основну стратегію, яка 

ґрунтується на секвенційності – стратегію множинності інструкцій. Тобто, у 

дискурсивному полі неможливо побудувати єдину хронологічну секвенцію. 

Це відбувається внаслідок об’єднання кількох різних процесів в одній 

інструкції, наявності альтернативних варіантів виконання однієї і тієї ж дії або 

поведінки у певній ситуації, а також моделювання інструкції залежно від 

зовнішніх факторів. 

Наявність кількох логічних секвенцій не розглядаємо як передумови 

стратегії множинних інструкцій, оскільки різні етапи певної дії можуть мати 

різну природу і, відповідно, різні причинно-наслідкові зв’язки як з іншими 

етапами цієї ж дії, так і з явищами об’єктивної дійсності. Стратегія 

множинності інструкцій знаходить своє мовне втілення за допомогою таких 

тактик: 

1) нагромадження інструкцій; 

2) пропозиція альтернативи; 

3) моделювання секвенції.  

Тактика нагромадження інструкцій полягає у послідовному наданні 

великої кількості інструкцій, які необхідно виконати для досягнення єдиної 

мети. Такі інструкції не містять єдиної хронологічної секвенції, оскільки багато 

дій потрібно виконувати одночасно, а не в певному хронологічному порядку. 

Варто зазначити, що тактика нагромадження інструкцій вказує на те, що зв'язок 

між діями ослаблений або взагалі відсутній, отже адресанта цікавить не 

поетапність процесу, а сам факт виконання інструкції. Щодо логічних 
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секвенцій, то за умови використання тактики нагромадження інструкцій, вони 

можуть бути як експліцитно вираженими у дискурсі, так і перебувати у 

просторі спільних знань комунікантів, не знаходячи свого мовного втілення. 

Наприклад: 

“A word of warning to you all,” Miss Honey said. “The Headmistress is very 

strict about everything. Make sure your clothes are clean, your faces are clean and 

your hands are clean. Speak only when spoken to. When she asks you a question, 

stand up at once before you answer it. Never argue with her. Never answer back. 

Never try to be funny. If you do, you will make her angry, and when the 

Headmistress gets angry you had better watch out.” 

“You can say that again,” Lavender murmured. 

“I am quite sure”, Miss Honey said, “that she will be testing you on what 

you are meant to have learnt this week, which is your two-times table. So I strongly 

advise you to swot it up when you get home tonight. Get your mother or father to 

hear you on it” (Dahl, 134–135). 

Мета вказаної інструкції – учні повинні справити хороше враження на 

директора школи. Вказівки, які вчитель дає учням класу, стосуються 

зовнішнього вигляду, поведінки та підготовки до уроку. Використання 

адресантом тактики нагромадження інструкцій вимагає від адресата великих 

розумових зусиль, щоб запам’ятати усе сказане. Інструкції такого типу 

характеризують як малоефективні у розмовах з дітьми [212, c. 113].  

На нашу думку, вчитель вдається до такого виду інструкції, оскільки знає, 

що дітям усі вказані правила є добре відомими і вони чують про них не вперше. 

Тобто, щоб закріпити та нагадати вже знайому поведінкову модель, тактика 

нагромадження інструкцій може виявитися доволі дієвою. Проте, щоб 

підкреслити значимість інструкції, міс Хані вказує на причини інструктивних 

вказівок, формуючи дві логічні гетерогенні секвенції: просту та складну. 

Обидві секвенції мають стандартну структуру, тобто причина передує наслідку.  

У першій логічній секвенції причиною постають явища об’єктивної 

дійсності, а саме особливості характеру директора школи: The Headmistress is 
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very strict about everything. Далі слідує нагромадження інструкцій, яке включає 

в себе вісім різноманітних дій (to put on clean clothes, to wash hands, to wash 

faces, to speak only when spoken to, to stand up, to not argue, to not answer back, to 

not be funny), що вимагаються або, навпаки, забороняються. Завершується 

логічна секвенція зазначенням ще однієї причини: when the Headmistress gets 

angry you had better watch out. Отже, тут ми маємо справу з рамковою 

організацією елементів на позначення причини, що підсилює важливість 

інструкції.  

Друга логічна секвенція менша за обсягом і складається з вказівки на 

причину, яку адресант визначає відповідно до своєї суб’єктивної оцінки 

дійсності – I am quite sure that she will be testing you /…/, та інструкцій щодо 

виконання двох дій – to swot up, to get parents hear the material. Подальше 

розгортання подій у класі свідчить про те, що діти чітко слідували отриманим 

інструкціям та поводилися відповідно до вказівок міс Хані. Обидві логічні 

секвенції можна графічно зобразити таким чином: 

Причина (ЯОД)                      Наслідок (ЕД)                          Причина (ЯОД)     

 

 

 

 

  

  ціле    частина  

 

Причина (СД)                                                  Наслідок (ЕД) 

  

 

                                        

Рис. 3.6 Логічні секвенції (1) і (2) 

Використовуючи тактику нагромадження інструкцій під час розмови з 

дорослими, адресант розраховує на спільні знання, які мають усі учасники 
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комунікативної ситуації, і часто не вдається до пояснення причин, які зумовили 

необхідність певної інструкції. Як слушно зауважує К. фон Статтерхайм, мовці 

конструюють різні тексти залежно від того, що вони вважають спільними 

знаннями [280, c. 79]. Адресант також зважає на досвід співрозмовників та їх 

дедуктивні здібності, які дозволять сформувати цілісну картину та 

візуалізувати бажаний результат, отримавши певні фрагментарні інструкції. 

Наприклад: 

“I’m asking you to set up neighbourhood watch committees. You all come 

from different parts of town. Neighbourhood watch is a nice way of saying snoop. I 

want to set every soul in this town to snooping. I want you, individually, to set up 

meetings in your neighbourhoods, give out these stickers for people to put on their 

doors and windows, and tell them all to get snooping on each other, night and day. 

At the smallest sign of anything suspicious, call the cops. I want people to illuminate 

their yards at night and move their dining room tables to a window where they can 

snoop during dinner. Make it a habit to watch the house next door. If you’re out 

walking at night, carry a big flashlight and flash it all around. It makes a good 

weapon, too. If ever you see, hear, smell, or suspect anything in the slightest out of 

the ordinary, call us” (Trott, 196–197). 

Наведений фрагмент є яскравим прикладом тактики нагромадження 

інструкцій, яка не супроводжується жодною вираженою хронологічною або 

логічною секвенцією. Однак, логічна секвенція все ж таки присутня у 

наведеному дискурсивному полі, оскільки вона перебуває у просторі спільних 

знань комунікантів. Адресантом даного дискурсу є офіцер поліції, адресатом – 

група людей похилого віку. Усі мешканці міста знають, що відбулася серія 

зґвалтувань, і злочинця так і не знайшли. З огляду на ці факти, видається 

очевидною і причина інструкції – небезпека для мешканців міста, і очікуваний 

результат – попередження нових злочинів та затримання ґвалтівника.   

Нагромадження виявляється у кількості дій, які необхідно виконати. 

Інструкція охоплює дванадцять різноманітних дій: to set up committees, to snoop, 

to set up meetings, to give out stickers, to tell people, to call the cops, to illuminate 
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the yards, to move tables, to watch houses, to carry a flashlight, to flash all around, 

to call us (the police). Адресант повторює інструкцію зателефонувати у поліцію, 

що визначає саме цю дію як найголовнішу у наведеному нагромадженні 

інструкцій.  

Тактика нагромадження інструкцій дозволяє адресанту донести великий 

обсяг інформації за короткий проміжок часу. Для адресата зазначена тактика не 

є комфортною, оскільки вимагає зусиль щодо запам’ятовування інструкцій та 

створення власних логічних і хронологічних схем, які допоможуть у реалізації 

послідовності дій. З іншого боку, адресат отримує певну свободу дій і 

можливість обирати найзручніший час для виконання інструкцій, він не 

обмежений певними хронологічними рамками. 

Тактика нагромадження інструкцій видається найбільш ефективною у тих 

випадках, коли одержувач інструкції вже виконував схожі дії або комуніканти 

мають спільні знання і трактують їх однаковим чином. Використання 

вищезгаданої тактики сигналізує про те, що адресант займає авторитарну 

позицію по відношенню до адресата, оскільки нагромадження інструкцій 

характеризується підвищеним ступенем директивності. Особливо яскраво така 

характеристика виявляється за умови відсутності будь-яких логічних секвенцій.  

Пропозицію альтернативи ми розглядаємо як тактику, яка містить кілька 

різних інструкцій для досягнення однієї і тієї ж мети або формування 

поведінкової моделі в одній і тій самій ситуації. Хронологічні секвенції, у разі 

використання зазначеної тактики, розгортаються паралельно та незалежно одна 

від одної. Аналіз ілюстративного матеріалу дозволив нам визначити три 

основні ситуації використання альтернативи в ПІД. 

1. Наявність двох або більше способів досягнення бажаної мети, відомих 

адресанту, які він пропонує на розгляд адресату. Адресант може дати оцінку 

власним інструкціям та вказати оптимальний, на його думку, варіант. Проте, 

оцінка адресанта носить рекомендаційний характер, адресат має свободу 

вибору і може скористатися тією інструкцією, яка видається йому більш 

привабливою. Така ситуація можлива у тому випадку, коли адресант надає 
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інструкцію інформативного характеру і не має особистого інтересу у виконанні 

адресатом певної дії, тобто займає нейтральну позицію. Наприклад:    

“What is the best way to Thekkady? The best route?” 

“You could go back to Madras and fly to Cochin or Madurai, taking a car 

after that. Perhaps a better, though more tiring way is to take the early afternoon 

train out of Pondicherry. It is a meter-gauge railway, so you ride it just down to 

Villupuram Junction, which is approximately forty kilometers from here. From there  

you  take  the Trivandrum Mail southward and get off in Madurai. After that you can 

either take a bus or hire a car and driver to take you on to Thekkady. It is an 

arduous trip, Dr. Tillman, but it is probably the quickest route. Your other 

alternative, flying out of Madras, may be frustrating. You might arrive there and not 

be able to find a seat on a flight for several days” (Waller, 173–174). 

Адресант інструктує адресата, як йому дістатися до пункту призначення, 

вказуючи при цьому два можливі маршрути подорожі. Кожен маршрут містить 

окрему хронологічну секвенцію, яка не перетинається з іншою. Перша 

хронологічна секвенція позначена темпорально-дейктичним елементом after 

that та охоплює такі дії: to go back, to fly, to take a car. Друга хронологічна 

секвенція містить один дейктичний елемент, який поєднується з прийменником 

на позначення місця початку дії from there, а також аналогічний темпорально-

дейктичний елемент after that. Дії, які належить виконати згідно другої 

темпоральної  секвенції: to take the train, to ride, to take the other train, to get off, 

to take a bus, to hire a car.  

2. Наявність кількох альтернативних варіантів досягнення бажаної цілі, 

які є ситуативно обумовленими або визначаються фактором адресата. У такому 

разі, адресант ПІД не лише надає ряд інструкцій, але й зазначає, за яких умов 

тій чи іншій інструкції слід надавати перевагу. Свобода вибору, якою наділений 

адресат, у такому випадку обмежується або окресленою ситуацією, або 

фізичними та психологічними характеристиками адресата.  

Тактика пропозиції альтернативи у такій ситуації буде містити як чітко 

виражені хронологічні, так і логічні секвенції. Адресант, який вдається до 
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згаданої тактики, повинен не тільки повідомити порядок виконання дій чи 

етапів певної дії, але й експлікувати існуючі причинно-наслідкові зв’язки.    

Обов’язковим елементом логічних секвенцій виступають підрядні речення 

умови, які вводяться сполучниками if, in case, provided. У такому разі, тактика 

пропозиції альтернативи свідчить про кооперативну позицію адресанта 

(бажання дати найповніші інструкції, зазначивши причини певних дій), про 

його прихильне ставлення до адресата або особисту зацікавленість (прагнення 

отримати бажаний результат при оптимальних затратах сил та енергії з боку 

адресата). 

 Mor spoke, his voice coming out strangely into the empty air above him. 

“Don,” he said, in a loud clear voice, “Don – “He had to choose his words carefully. 

“Listen. A fire-engine is coming with a long ladder – it’ll arrive soon, but we don’t 

know exactly when. If you feel that you can hang on securely till it comes, then do 

that. But if you feel that you’re slipping, then listen to me. We’ve stretched a ladder 

across from here to the Library building, passing just underneath you – it’s about five 

feet below. If you feel you can’t hang on, then drop on to the ladder and clutch on 

to it hard, and we’ll pull you in through the window. So – if you’re secure, stay 

where you are – if you’re not, drop on to the ladder. We’ll just be waiting here” 

(Murdoch, 172). 

Вище представлено ряд інструкцій, які батько дає своєму сину. Життя 

Дона під загрозою, він здійснив спробу піднятися на високий шпиль будівлі, 

проте не зміг дістатися до верхівки і знаходиться високо над землею, 

чіпляючись за вузенький карниз. Очевидно, що батько робить усе можливе для 

порятунку сина і ретельно добирає слова, інструктуючи його. Мор пропонує 

сину два варіанти поведінки у такій небезпечній ситуації: або чекати на 

прибуття пожежних, або стрибати вниз на драбину, яку вдалося горизонтально 

розмістити якраз кілька метрів нижче Дона. 

Обидва варіанти дій ґрунтуються на логічних секвенціях, які знаходять 

своє мовне втілення у формі складнопідрядних речень з підрядним умови, що 

вводиться сполучником if. Також наведений фрагмент яскраво демонструє 
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поляризацію інструкцій, що є характерною рисою тактики альтернативи. 

Поляризація інструкцій досягається шляхом використання стилістичного 

прийому антитези, яка досягається шляхом семантичного протиставлення hang 

on securely, secure – you’re slipping, can’t hang on. Щоб забезпечити успішність 

інструкції, адресант вдається до повтору її основних пунктів у стислому 

вигляді. Хронологічні секвенції у даному фрагменті позначені не 

прислівниками послідовності, а повтором сполучника аnd, який вказує на 

кожну наступну дію.     

3. Надання адресантом певної інструкції та відхилення її адресатом як 

неприйнятної і, отже, необхідність в альтернативному варіанті виконання 

певної дії чи її етапів. Як правило, адресат зазначає причини своєї відмови 

слідувати отриманій інструкції. Позицію адресанта у такій ситуації ми 

характеризуємо як кооперативну, партнер-орієнтовану та демократичну, 

оскільки адресант намагається знайти компроміс і не чинить тиск на свого 

співрозмовника. Наприклад:     

“And what am I supposed to say to my partners?” She sounded flustered again 

at the prospect of dropping everything and running out to California to discuss a 

new job with Callan. This was beginning to sound scary. But intriguing. 

“Tell them you need a vacation. You’ve earned it.” 

“I hate to lie to them, Cal.” 

“Oh for chrissake, then tell them the truth, that they don’t appreciate you, 

/…/  and they don’t deserve to have you, I do. So you’re coming out to California 

to see me.” 

“They’ll really love that, Cal.” 

“It’s the truth, you know, Merrie. And they know it too. Now go talk to your 

husband at the hospital, and call me tonight” (Steel, 188). 

Вище наведено фрагмент розмови між Меррі, професіоналом у сфері 

інвестицій, та Келом, власником динамічної компанії у Силіконовій долині, 

який прагне  залучити Меррі до своєї команди. Меррі вважає пропозицію Кела 

доволі цікавою, проте все ще вагається, оскільки їй доведеться залишити свою 
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теперішню роботу та повідомити ділових партнерів про своє рішення. 

Перебуваючи у товариських відносинах з Келом, вона звертається до нього за 

порадою, а натомість отримує дві чіткі альтернативні інструкції. 

ПІД в аналізованому нами фрагменті не містить жодної хронологічної 

секвенції, проте спостерігається прихована логічна секвенція. На причину 

вказує не репліка адресанта, а слова його співрозмовника – I hate to lie to them, 

Cal. Смислове навантаження цієї репліки велике: це і відмова виконувати 

попередню інструкцію, і обґрунтування відмови, а також причина, яка 

обумовила альтернативну інструкцію. Незважаючи на приязне ставлення до 

Меррі, Кел не може приховати свого роздратування (дискурсивний маркер Oh 

for chrissake), проте не наполягає на попередній інструктивній вказівці, а 

пропонує альтернативний варіант.   

Наведений фрагмент містить також ще одну інструкцію Now go talk to 

your husband at the hospital, and call me tonight, проте вона стосується 

виконання зовсім інших дій, і ми не розглядаємо її в контексті аналізу 

альтернативної тактики. У цій інструкції не спостерігається жодна логічна 

секвенція, а наявна хронологічна секвенція маркується прислівником часу now 

та сполучником and.     

Третя секвенційна тактика, яка широко використовується в ПІД – 

тактика моделювання секвенції. Ця тактика полягає у моделюванні 

хронологічної секвенції відповідно до змін ситуації, що можуть трапитися під 

час виконання інструкції. У такому разі спочатку спостерігаємо хронологічну 

секвенцію, яка має усі ознаки континуумної структури та раптом 

переривається і, або переходить у нову секвенцію альтернативної інструкції, 

або презентує нову секвенцію у вигляді відгалуження і продовжується далі. 

Моментом переривання секвенції слугує вказівка на певні несприятливі 

або неочікувані обставини, які можуть виникнути у ході реалізації першої 

інструкції. Таким чином, моделювання інструкції допомагає уникнути 

безвихідної ситуації, коли адресат не знає, як діяти, тому що попередньо 

надана інструкція перестає бути ефективною. Оскільки адресант не може 
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точно знати перебіг майбутніх подій, він лише намагається  передбачити 

ситуацію. Перша інструкція є основним планом дій, а друга інструкція або 

інструктивне відгалуження призначене на випадок тих обставин, які вказані у 

підрядному реченні умови. Наприклад:      

“Christ!” said Donald, “What a moment to pick flowers! Look, we’ll get over 

the wall there, behind those bushes, and work our way along under cover of the yew 

hedge. If anyone sees us we say we’re looking for Daddy, we thought he was here. 

Once inside the house, listen for sounds – then upstairs, and trust to our luck. The 

Carter will certainly be in the corner room at the back. All right? Follow me.” 

Clutching her bunch of flowers Felicity followed. This wall was an easy one  

(Murdoch, 99). 

Представлений фрагмент презентує інструкції, які брат надає молодшій 

сестрі. Підлітки збираються проникнути непоміченими до одного будинку, 

вони це роблять заради  азарту, перетворюючи нерозважливий вчинок на гру. 

Цей фрагмент ПІД містить континуумну хронологічну інструкцію та 

інструктивне відгалуження. Хронологічні рамки інструкції позначені 

прислівником послідовності then та сполучником and, також інструкція містить 

дейктичні елементи there та those, прислівник inside та означені артиклі, 

завдання яких – допомогти адресату зорієнтуватися у просторі та пришвидшити 

виконання ним певних дій. 

Інструктивне відгалуження починається зі сполучника if, який вводить 

підрядне речення умови. Дональд інструктує сестру, використовуючи 

інклюзивний займенник we, позбавляючи тим самим інструкцію директивності, 

вдаючись до прийому мітігації інструкції. Тобто він чинить психологічний 

вплив на дівчинку, оскільки презентує небажану ситуацію як щось звичайне, не 

варте занепокоєння.  

Тактика моделювання секвенції може призводити також до переходу 

однієї секвенції в іншу. Це трапляється у тому випадку, коли адресант розцінює 

гіпотетичні перешкоди або проблеми як доволі серйозні і хоче краще 

підготувати адресата до можливих неочікуваних ситуацій. Наприклад:  
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Drake said, “Now listen, Perry, let’s be reasonable about this thing. If 

anything goes wrong, don’t get pig-headed and keen trying to make the switch. I’ll 

be ready to make a gateway. For God’s sake, drop that parrot and make a run for 

it” (Gardner, 152). 

У наведеному фрагменті приватний детектив інструктує свого помічника. 

Розуміючи, що справа надто небезпечна, він конструює повноцінну інструкцію, 

яку слід використовувати у тому випадку, коли справи виходять з-під 

контролю. Дана інструкція також починається підрядним реченням умови зі 

сполучником if. Наголошуючи на важливості даної інструкції, детектив 

вдається  до емфатичного вигуку for God’s sake. 

Отже, секвенційний характер ПІД обумовлює стратегію множинності 

інструкцій, яка, у свою чергу, знаходить мовну реалізацію шляхом тактик 

нагромадження інструкцій, пропозиції альтернативи та моделювання секвенції.      

 

3.3.2. Актуалізація стратегій і тактик вияву компетентності 

адресанта. Компетентність адресанта, як одна з характерних особливостей 

ПІД, може бути як імпліцитною, так і експліцитною. Імплікацією 

компетентності адресанта слугує власне інструкція, позитивна реакція адресата 

та контекстуальні вказівки. Експліцитним вираженням компетентності 

виступають стратегії та тактики, за допомогою яких адресант організовує 

дискурсивну структуру та реалізує власну інтенцію. 

Відповідно до результатів аналізу ілюстративного матеріалу, нами було 

визначено дві стратегії вияву компетентності адресанта в ПІД: демонстративна 

стратегія та стратегія застереження. Ці стратегії мають певний інструментарій 

тактик для оптимальної побудови інструкції та підсилення повчального 

впливу. Слід зауважити, що адресант може поєднувати кілька стратегій в одній 

інструкції. У такому разі одна із стратегій буде основною, а інші – 

додатковими.   

Демонстративна стратегія полягає у візуалізації адресантом послідовності 

інструктивних дій. Як відомо, людина має кілька каналів сприйняття 
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інформації – візуальний (зір), аудіальний (слух) та кінестетичний (відчуття, 

смак, запах). Як правило, будь-яке повчання здійснюється з опорою на 

аудіальний канал. Проте, використовуючи демонстративну стратегію ПІД, 

адресант активізує інші канали сприйняття, за допомогою яких адресат 

отримує інформацію. Таким чином інструкція стає більш зрозумілою та 

доступною для адресата. Демонстративна стратегія використовується у тих 

випадках, коли необхідно сформувати вміння або навичку стійкого характеру, 

а не представити інструкцію одноразового використання.   

Демонстративна стратегія реалізується за допомогою таких тактик: 

1) власний приклад адресанта; 

2) залучення адресата. 

Власний приклад адресанта стає у нагоді, коли потрібно виконати 

нескладну послідовність дій, яка абсолютно незнайома адресату. Вказана 

тактика вимагає від адресанта не лише теоретичних знань, але й практичного 

досвіду, що полягає у багаторазовому виконанні ідентичної послідовності дій. 

Ще однією умовою використання тактики власного прикладу є невелика 

тривалість зазначеної послідовності дій. Демонстрація не повинна займати 

багато часу, оскільки адресат втомлюється,  його увага розсіюється, важче 

запам’ятати порядок та специфіку виконання кожної окремої дії. Використання 

тактики власного прикладу значно підвищує ефективність інструкції, проте не 

завжди адресату інструкції вдається отримати очікуваний результат. 

Наприклад: 

/…/ Beside me a stout woman in a pink pullover and blue stretch trousers was 

taking off her shoes. “You’re not lacing them tightly enough,” she said. 

“I don’t know if I can do them any tighter.” 

“You’ve got to really pull. If they don’t feel uncomfortable to start with, 

something’s wrong.” She demonstrated with her own skates. 

I did my best to follow her instructions. Nevertheless, as soon as I stood up, 

my ankles began to shake (Livesey, 270). 
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Наведена розмова між двома жінками відбувається на ковзанці. Одна з 

них прийшла сюди вперше і тому не знає, як правильно вдягнути ковзани. 

Стороння жінка спочатку зауважує її помилку – You’re not lacing them tightly 

enough, тим самим позначаючи причинно-наслідковий зв'язок, потім надає ряд 

інструкцій і завершує повчання демонстрацією власного прикладу. Інструкція 

побудована належним чином і спрямована на досягнення бажаного результату. 

Однак, незважаючи на докладені зусилля, адресат зазнає невдачі. Вона не 

змогла виконати інструкцію через брак досвіду.  

Тактика власного прикладу адресанта активізує два канали отримання 

інформації – аудіальний (власне інструктивне висловлення) та візуальний 

(демонстрація), що сприяє успішності інструкції, проте не розкриває потенціал 

ПІД в повному обсязі. Більшої ефективності повчання можна досягнути за 

умови одночасної активізації усіх трьох каналів сприйняття інформації. Це 

досягається за допомогою наступної демонстративної тактики – залучення 

адресата. Тобто, адресант не лише надає інструкцію та демонструє виконання 

певної дії, але й залучає адресата в процес. Адресат виконує необхідні дії 

паралельно з розгортанням інструкції.  

У такому разі адресант може слідкувати за правильністю відтворення 

адресатом послідовності дій, відразу акцентувати увагу на його помилках або 

заохочувати у разі успішного виконання інструкції. Вказана демонстративна 

тактика допомагає розвивати рухо-моторну пам’ять адресата та закріпити в ній 

необхідну послідовність дій. Таким чином, надалі адресат буде спроможний 

самостійно виконувати усі необхідні дії, отримуючи бажаний результат. 

Наприклад:       

To wind up, he took me on the judo mat and showed me some new moves, and 

other stuff he had been working on himself, not necessarily for use in the ring, more 

the type of throws and holds that had won him his world championship medal. When 

we were done with that, he sat down in the middle of the mat, and told me to do the 

same. 
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“Close your eyes,” he instructed, “cleanse your mind of all but the most 

peaceful thoughts. Take the biggest lungful of air you can, and release it slowly, 

then breathe shallow, quietly, so you can’t even feel it. Then find what’s dearest to 

your heart and focus on that alone” (Jardin, 244). 

Вище наведено фрагмент ПІД, де використовується демонстративна 

тактика залучення адресата у процес. Розмова ведеться між двома товаришами, 

один із яких всесвітньовідомий спортсмен, а інший – актор. Спортсмен 

ділиться зі своїм другом технікою медитації, яка допомагає розслабитися та 

поновити концентрацію. Адресант розпочинає інструкцію, попередньо 

продемонструвавши власний приклад. Кожен крок інструкції супроводжується 

відповідною дією адресата. Таким чином, запам’ятовується не зміст 

інструктивних висловлень, а рухи власного тіла, думки та відчуття, які 

виникають під час медитації. 

Проілюстрована тактика є успішною демонстративною тактикою та 

універсальним інструментом повчання, оскільки вона залучає усі канали 

сприйняття інформації. Наведена тактика мобілізує усі органи чуття та 

системи людського організму. Адресат не лише успішно виконує інструкцію 

безпосередньо в момент повчання, але й зможе повторити усі кроки інструкції 

самостійно, без допомоги з боку того, хто повчає. 

Окремо слід відзначити таку характерну рису демонстративної стратегії, 

як насичення інструктивної структури додатковими елементами 

дескриптивного характеру. Ці елементи можуть стосуватися як власне 

інструктивних дій, так і обставин виконання інструкції. Адресант вдається до 

дескрипцій, щоб полегшити розуміння інструкції, запобігти можливому 

неоднозначному трактуванню вказівок та зацікавити адресата.  

На лексичному рівні дескриптивний характер демонстративної стратегії 

позначений дейктичними елементами, прикметниками, прислівниками місця, 

часу та способу дії, числівниками, кількісними займенниками, а також 

прийменниками на позначення просторових відношень предметів. До  

дескриптивних виявів на синтаксичному рівні належить зворот there is/there 
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are, підрядні речення (умови, часу, способу дії, означальні), парантеза, 

однорідні члени речення. Серед стилістичних прийомів найпоширенішими є 

порівняння, епітети, протиставлення, метафоричні вислови, повтори. 

Наприклад:    

“Well, you open it up here,” he told her, unscrewing a plug in the bottom and 

shaking out a few spoonfuls of stale, sweet-smelling gas. “Then you put some fresh 

lawn-mower gasoline in, turn it over, and use this little thumb pump on the side.” 

“To make pressure?” 

“Yeah. Then you light the end of this horizontal tube and adjust the flame with 

these old knobs.” /…/ “You got to set this heavy point in the flame, and when it gets 

hot enough, you touch with it the solder, which melts onto the wires. That’s what 

holds the wires together” (Gautreaux, 130-131). 

Вище наведено інструкцію по роботі зі зварювальним апаратом, яку 

чоловік похилого віку надає своїй сусідці школярці. Оскільки інструкція 

стосується складних технічних операцій, адресант вдається до дескриптивних 

елементів, щоб зробити інструкцію більш прозорою та зрозумілою для 

адресата. Він використовує дейктичні елементи here, this, these, прикметники 

fresh, little, horizontal, old, heavy, підрядне речення часу when it gets hot enough 

та підрядне означальне речення which melts onto the wires. Добір дескриптивних 

елементів вдалий і сприяє успішній реалізації інструкції. 

Ще однією стратегією, яка маніфестує компетентність адресанта, є 

стратегія застереження. Компетентність адресанта виявляється у тому, що 

він не тільки озброєний знаннями та навичками, які уможливлюють 

інструктивний вплив, але й передбачає можливий розвиток подій, якщо 

інструкцію не буде виконано. Такий альтернативний варіант завжди має 

виражену негативну конотацію. Стратегія застереження є потужним 

інструментом впливу на адресата, вона спонукає його до виконання інструкції. 

Для реалізації стратегії застереження адресант обирає дві можливі тактики: 

1) абстрагування негативних наслідків; 

2) адресація негативних наслідків. 
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Перша тактика призначена для більш м’якого впливу на адресата, вона 

полягає в тому, що адресант зазначає можливі негативні наслідки невиконання 

інструкції як певні явища об’єктивної дійсності. Такі наслідки представлені 

абстраговано та мають узагальнюючий характер. Ще однією характерною 

рисою вказаної тактики є відсутність прямої вказівки на релевантні причинно-

наслідкові зв’язки, тобто співвіднесеність поведінки адресата з можливим 

розгортанням подій. Засобами абстрагування слугують безособові синтаксичні 

конструкції, формальні підмети, іменники множинної або узагальнюючої 

семантики (a man, a person, people, citizens, nobility тощо). Абстраговані 

застереження не містять жодної вказівки на адресата, він не вказаний ні як 

агенс, ні як пацієнс. Наприклад:  

Mack let me go, of course. After all, we’re best friends. But he came over to my 

house later and pointed out to me: “That’s a misdemeanor, Ronda. Malicious 

mischief. Six months in jail or a five-hundred dollar fine. Or both.” He actually 

pointed his finger at me as he talked, jabbing the air. “I just thought you should 

know that for the future. I just came by to let you know that.” 

“Malicious? Me, Mack?” I felt wounded. /…/ 

“Well cut it out. Just forget the guy, will you? Forget him and get on with 

your life and keep out of mischief.” 

“Okay.” I hung my head, humbled (Trott, 42).  

Вище представлено фрагмент розмови між двома друзями, Меком та 

Рондою. Мек – офіцер поліції, він інструктує подругу та пропонує їй певну 

модель поведінки у тій ситуації, що склалася. Ронду нещодавно покинув 

коханий і вона почала набридати йому телефонними дзвінками, слідкувати за 

його будинком пізно ввечері та, взагалі, дивно себе поводити. Для підсилення 

інструкції Мек використовує тактику абстрагування негативних наслідків, 

використовуючи одночленне номінативне речення та прийом парцеляції – Six 

months in jail or a five-hundred dollar fine. Or both. Висловлення застереження 

передують власне інструкції, проте ми розглядаємо обидва елементи як 

єдність, яка складає ПІД. 
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Мек кваліфікує поведінку Ронди як правопорушення та вказує усі 

можливі покарання, передбачені для такого правопорушення. Адресант 

наголошує на тому, що це повідомлення має суто інформативний характер і 

позбавлене будь-якої проекції на особистість адресата. Жест, яким Мек 

супроводжує інструкцію – He actually pointed his finger at me, розглядаємо не 

як спробу персоналізувати застереження, а як вияв емоцій адресанта та його 

намагання привернути увагу адресата. З цією метою адресант також вдається 

до звертання Ronda.  

Мета тактики абстрагування полягає у тому, щоб змусити адресата 

самостійно встановити взаємозв’язок його дій та вказаних об’єктивних явищ. 

Таким чином, адресат усвідомлює можливі негативні наслідки невиконання 

інструкції  і, водночас, зазнає меншого психологічного тиску з боку адресанта. 

Ронда розуміє застереження належним чином, проте спочатку вдає з себе 

ображену. Лише почувши усі інструктивні вказівки, вона визнає їх доцільність.    

Більш дієвою, проте більш жорсткою, на нашу думку, є тактика адресації 

негативних наслідків. Вдаючись до такої тактики, адресант вказує на можливі 

негативні наслідки відмови виконувати інструкцію або попереджає адресата 

про ймовірну невдачу, якщо інструктивні вказівки не будуть належним чином 

виконані. Наведена тактика може використовуватися для прямого тиску на 

співрозмовника (залякування), як аргументативна структура або з метою 

самоствердження та демонстрації власної компетентності.  

Адресація негативних наслідків формує в просторі ПІД логічну опозицію 

двох типів: виконання – невиконання інструкції, відповідність – 

невідповідність вказівкам адресанта. Мовним вираженням тактики адресації, а 

також вищевказаної опозиції виступають антонімічні лексичні елементи, 

сполучники unless, otherwise, until, підрядні речення умови та часу, а також 

стилістичні засоби – антитеза, паралельні конструкції. Наприклад:    

(1) “Do what he asks and you’re okay, dead meat otherwise,” the graduate 

students said. “He walks around barefoot in the classroom sometimes, but he knows 

what he’s talking about” (Waller, 27); 
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(2) “You’re wasting your time with me, Jonathan! I’m too dumb! I’m too 

stupid! I try and try, but I’ll never get it!” 

Jonathan Seagull looked down at him and nodded. “You’ll never get it for 

sure as long as you make that pullup so hard. Fletcher, you lost  forty miles an hour 

in the entry! You have to be smooth! Firm but smooth, remember?” (Bach, 47). 

Наведені приклади демонструють різноманітні засоби реалізації 

адресантом обраної тактики адресації негативних наслідків. У першому 

прикладі спостерігається контекстуальна антонімічна пара okay та dead meat, 

а також прислівник otherwise, у другому прикладі – підрядне речення часу та 

антоніми hard і smooth. Перший приклад відтворює інструкцію, яку 

випускники університету надавали студентам першого курсу. Ця інструкція 

стосувалася моделі поведінки студента на заняттях викладача, відомого своєю 

принциповістю та вимогливістю. 

Представлений приклад містить логічну опозицію першого типу: 

виконання – невиконання інструкції. Вказана опозиція відповідає таким 

структурно-смисловим елементам висловлення: виконання – власне 

інструкція директивного спрямування, невиконання – негативні наслідки. 

Можливі негативні наслідки мають пряму адресацію, марковану за 

допомогою особового займенника you, та виражені у дисфемістичній формі, з 

підсиленою негативною конотацією – dead meat.   

Другий приклад представляє інструкцію з техніки польоту, яку один птах 

надає іншому. Оскільки твір Р. Баха є глибоко алегоричним, діалоги між 

персонажами новели – птахами, можна розглядати у площині людської 

комунікації. Адресант вказує адресату на його помилки під час виконання 

інструкції, а також зазначає негативний наслідок You’ll never get it for sure. 

При цьому, адресант наголошує на безпосередній обумовленості такого 

наслідку діями адресата, використовуючи підрядне речення часу, яке 

вводиться  сполучником as long as.     

У другому прикладі простежується опозиція другого типу: відповідність 

– невідповідність вказівкам адресанта, яка у смисловій структурі висловлення 
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має таку кореляцію: відповідність вказівкам – власне інструкція, 

невідповідність – помилки адресата при виконанні інструкції та їх наслідки. З 

метою адресації негативних наслідків також використовується особовий 

займенник you та звертання до співрозмовника Fletcher. Слід зауважити, що 

лише одне звертання до співрозмовника не буде виявом тактики адресації. Ми 

розглядаємо таке звертання як спосіб привертання уваги. Лише у поєднанні з 

іншими інструментами адресації – особовими займенниками, парафразами та 

наявними одиницями номінації адресата, звертання перетворюється на один із 

способів адресації. 

Компетентність адресанта є передумовою надання ефективної інструкції, 

її маніфестація у дискурсі відбувається завдяки певним стратегіям і тактикам. 

У ході дослідження ми встановили дві стратегії вияву компетентності 

адресанта – демонстративну та стратегію застереження. Демонстративна 

стратегія реалізується за допомогою власного прикладу адресанта або 

залучення адресата в процес, а стратегія застереження послуговується 

тактиками абстрагування і адресації негативних наслідків.      

 

3.3.3. Актуалізація асертивної стратегії та її тактик. На нашу думку, 

асертивність властива будь-яким виявам ПІД. Вона може виявлятися у різній 

мірі та знаходити своє вираження як у мовних одиницях, так і в 

паралінгвальних елементах комунікації. Щодо асертивної стратегії та її тактик, 

то вони спостерігаються не у всіх зразках ПІД. Це можна пояснити тим фактом, 

що асертивна стратегія сприяє підвищенню асертивності висловлення. За 

певних обставин адресант воліє уникнути асертивності та категоричності, тому 

не використовує жодних асертивних стратегій. У такому разі у дискурсі 

спостерігаються лише певні асертивні елементи.   

Ми розрізняємо власне асертивну стратегію та асертивні елементи. 

Відмінність між ними полягає у тому, що асертивна стратегія – це логічно 

впорядкована структура, в той час як асертивні елементи мають довільний 

порядок та часто не пов’язані між собою. Наявність асертивної стратегії в ПІД 
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дозволяє кваліфікувати його як такий, що має високий рівень асертивності. 

Підвищення асертивності також досягається екстралінгвальними засобами та 

фонаційними характеристиками: темпом мовлення та висотою тону голосу, 

поставою, поведінкою у комунікативній ситуації (ініціативність, швидке 

прийняття рішень, емфатичність), зоровим контактом.   

Нами було визначено, що в ПІД асертивність виявляється у стратегії 

тиску на співрозмовника. Зазначену стратегію ми вважаємо авторитарною, а у 

деяких випадках – навіть конфронтаційною, оскільки вона надає висловленню 

підкресленої директивності. Також цю стратегію характеризує відсутність 

альтернативи, оскільки адресант пропонує єдину інструкцію, яка є 

обов’язковою до виконання.  

Стратегія тиску на співрозмовника полягає у тому, що адресант не лише 

інструктує адресата, але також використовує додаткові засоби спонукання до 

дії. Зазначена стратегія може бути реалізована за допомогою таких тактик: 

1) повтор інструкції; 

2) вимога згоди адресата виконати інструкцію; 

3) перевірка розуміння інструкції. 

Тактика повтору інструкції полягає у неодноразовому, повному або 

частковому, відтворенні інструктивних вказівок. Слід зазначити, що  повтор не 

обумовлений запитом адресата, коли він хоче уточнити деталі інструкції або 

просто не почув чи не зрозумів висловлення. Така тактика є цілковитою 

ініціативою з боку адресанта, який прагне підкреслити важливість інструкції, 

акцентувати порядок та спосіб виконання необхідних дій. Тактика повтору 

вказує на впевненість адресанта, його стійкі переконання та відхилення 

можливих альтернативних способів виконання необхідних дій. 

Також тактика повтору використовується у тому разі, коли адресант ПІД 

вважає за потрібне уточнити або експлікувати певні елементи інструкції і, 

таким чином, полегшити її розуміння. При цьому, адресант керується власною 

оцінкою комунікативної ситуації та здібностей адресата. На противагу цьому, 

повтор інструкції на прохання адресата ми не кваліфікуємо як комунікативну 
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тактику, оскільки такий повтор не є заздалегідь запланованим, а постає 

спонтанною  реакцією на особливості перебігу розмови.  

Тактика повного повтору інструкції добре простежується у такому 

прикладі:    

“Go to the hospital quickly,” he mumbled, when he had recovered sufficiently 

to speak, “and tell them you’re sick. Stay there until your allowance for uniforms 

catches up with you and you have some money to buy some clothes. And some 

shoes. Buy some shoes.” 

“Yes, sir.”/…/ 

“Yes, sir, that’s right,” Lieutenant Scheisskopf agreed. “You may outrank me, 

sir, but I’m still your commanding officer. So you better do what I tell you, sir, or 

you’ll get into trouble. Go to the hospital and tell them you’re sick, sir. Stay there 

until your uniform allowance catches up with you and you have some money to 

buy some uniforms” (Heller, 109). 

Розмова ведеться між двома офіцерами, які мають різні військові звання. 

На увагу заслуговує той факт, що соціальний та ситуативний статус адресанта є 

діаметрально протилежним по відношенню до адресата. Вектор соціального 

статусу адресанта є висхідним (нижче військове звання), в той час як 

ситуативного статусу – низхідним (адресант є командиром адресата). Повчання 

адресанта характеризується підвищеною асертивністю, тому можна 

стверджувати, що для асертивності ПІД достатньо лише одного низхідного 

статусного вектора адресанта, незалежно від інших особистісних 

характеристик.  

Обидві вказівки є майже ідентичними, розбіжності у них абсолютно не 

впливають на смислове навантаження висловлення. Друга інструкція не 

містить обставину дії quickly, проте це ніяким чином не впливає на зміст 

повчання. Також спостерігається звуження семантики лексеми: clothes → 

uniforms, тобто повтор інструкції виконує функцію уточнення. Реакція адресата 

на таку інструкцію є закономірною з огляду на конфігурацію комунікативної 
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ситуації, де будь-яка відмова виконувати інструкції командира може 

трактуватися як зрада і, відповідно, призводити до суворого покарання.  

Проте не завжди тактика повтору інструкції є дієвим способом 

організації інструктивного повчання. Якщо адресант не зобов’язаний 

виконувати всі вказівки адресата в силу затверджених приписів або регламенту 

і, крім того, розцінює тактику повтору як спробу чинити на нього тиск, то він 

ігнорує таку інструкцію або відмовляється виконувати її. Негативна реакція 

адресанта може виражатися експліцитно або імпліцитно. Наприклад:    

Faye twirled noodles around her fork. “Keep writing until you think you know 

where you could go with the tale, then stop and plan. Then rewrite, rewrite, throw 

the first thirty pages away, and rewrite again, sentence by sentence.” 

He was glad when she filled her mouth with food for fear that more work 

directions would come out (Gautreaux, 113). 

Вище наведено інструктивні вказівки, які відома письменниця надає 

літератору-початківцю. Тут ми маємо справу з частковим повтором інструкції, 

а саме імператива rewrite. Емфатизація повтору підкреслюється тавтологією 

rewrite again, оскільки цей вислів містить два елементи, що позначають 

повторювану дію: префікс re- та прислівник again. Цікавим є той факт, що дії 

адресанта, які супроводжують повчання, також відзначаються повторюваністю 

–  Faye twirled noodles around her fork. Таким чином, тактика повтору надає 

повчанню високої асертивності. Реакція адресата на запропоновану інструкцію 

є імпліцитно негативною. Очевидно, що адресат повчання не лише відхиляє 

представлені вказівки, але й не хоче продовжувати розмову у такому руслі. 

Отже, підвищена асертивність перешкоджає успішній реалізації інтенції 

адресанта в ПІД.     

Адресант інструкції вимагає в адресата згоду виконати інструкцію в тому 

випадку, коли прагне пересвідчитись у позитивній реакції на повчання. Така 

тактика також постає інструментом зобов’язання: адресат повинен виконувати 

інструкцію, інакше він виявиться нечесною людиною або особою, 

неспроможною дотримати власне слово. У разі невиконання інструкції, осуд та 
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критика адресата будуть очікуваними та виправданими, оскільки адресант мав 

усі підстави вважати, що його вказівка буде виконана. 

Отримання згоди адресата збільшує вплив того, хто повчає, не лише у 

даній  комунікативній ситуації, але також у майбутньому. Згода адресата 

наділяє адресанта правом цікавитися результатами виконання інструкції та 

дотриманням інструктивних вказівок, а також вимагати пояснень, якщо 

інструктивні вказівки були проігноровані. Тактика вимагання згоди адресата 

реалізується за допомогою питальних та імперативних конструкцій, умовного 

способу, модальних дієслів can, could, will, would. Наприклад:  

/…/ For once, though, I kept quiet. I thought about Opal’s money clip and I 

held my tongue. This seemed to throw Mom off her stride. She waited just a beat too 

long, and then she cleared her throat and said, “I’ll pick you up at eight a.m. sharp. 

You be waiting out front.”  

I said, “Well. Okay.” 

“Don’t make me come into that place of yours and haul you out of bed. Set 

your alarm clock. Promise” (Tyler, 110). 

Вище представлено фрагмент розмови матері з сином. Поведінка матері 

відзначається авторитарністю та певною зверхністю по відношенню до сина. 

Про це свідчить використання особового займенника you у наказовому реченні, 

вказівка дерогативного характеру на житло сина that place of yours та погроза 

haul you out of bed, яка в іншому контексті сприймалася б як жарт, проте для 

тридцятирічного чоловіка є доволі образливою. Свої інструктивні вказівки 

адресант завершує наказовим реченням.    

Реакція адресата свідчить про те, що повчання не було результативним. 

Хоча адресат повчання мовчки вислуховує усі вказівки та не висловлює 

заперечень, він не дає згоди виконати інструкцію. Низька ефективність 

повчання пояснюється як невдало обраною тактикою та тоном адресанта, так і 

особливостями відносин комунікантів, які часто конфліктували та не могли 

порозумітися.  



163 

 

Тактика перевірки розуміння інструкції має переважно формальний 

характер. Вона слугує підвищенню асертивності ПІД, а не покликана 

допомогти адресату у розумінні інструктивних вказівок. Зазначена тактика 

реалізується за допомогою питальних або наказових висловлень. Формальний 

характер такої тактики виявляється у тому, що адресант навіть не чекає на 

відповідь адресата, а продовжує повчання або наперед впевнений у ствердній 

відповіді. Наприклад:  

Don Corleone accepted this final verdict without any sign of emotion except for 

a few moments of silence. Then he said, “None of you are to concern yourselves with 

this affair. None of you are to commit any acts of vengeance, none of you are to make 

any inquiries to track down the murderers of my son without my express command. 

/…/ Clemenza, you will remain with me at all times as my bodyguard, you and the 

men of your regime. Tessio, you will guard all other members of my Family. Tom, I 

want you to call Amerigo Bonasera and tell him I will need his services at some time 

during this night. To wait for me at his establishment. It may be an hour, two hours, 

three hours. Do you all understand that?” 

The three men nodded (Puso, 160). 

Представлений фрагмент ілюструє тактику перевірки розуміння 

інструкції, яку дон Корлеоне надає своїм підлеглим. Авторитарна позиція 

адресанта простежується у нагромадженні інструкцій, категоричній анафорі 

none of you та паралельних граматичних конструкціях із модальним дієсловом 

to be. Граматичним вираженням інструкції є також об’єктний інфінітивний  

комплекс із дієсловом want. Завершується інструкція питанням, яке покликане 

надати висловленню більшої асертивності – Do you all understand that? З огляду 

на комунікативну ситуацію, вірогідність заперечної відповіді на таке питання є 

невеликою, оскільки виявити свою некомпетентність перед доном або піддати 

сумніву його вказівки означає наражати себе на небезпеку. Відповідь усіх трьох 

адресатів повчання є ствердною, що вказує на безумовне визнання авторитету, 

компетентності та статусу дона Корлеоне.  
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Асертивна стратегія та її тактики в ПІД сприяють не лише більшій 

успішності повчання, але також позначають таку характеристику адресанта, 

як низхідний статусний вектор. Виокремлена асертивна стратегія тиску на 

співрозмовника знаходить своє втілення у таких тактиках: повтор інструкції, 

вимога згоди адресата виконати інструкцію та перевірка розуміння інструкції. 
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Висновки до третього розділу 

 

Повчальний інструктивний дискурс – це такий комунікативний 

повчальний вплив, який покликаний формувати в адресата конкретно-

предметну компетенцію або поведінкову модель у певній ситуації, що вимагає 

чітких дій. Основними характеристиками ПІД є секвенційність, компетентність 

адресанта та асертивний характер висловлень.   

Найвиразнішою особливістю ПІД є його логічна структура. Встановлено, 

що в ПІД представлені два види секвенцій – логічна та хронологічна. Логічна 

секвенційність визначається причинно-наслідковими зв’язками, у той час як 

хронологічна секвенційність – порядком виконання етапів дії, які визначає 

інструкція. Обидва види секвенцій – логічні та хронологічні можуть 

відображатися в одному і тому ж самому дискурсивному полі.  

Іншим визначальним чинником ПІД постає компетентність адресанта, яка 

залежить від досвіду адресанта, а також його вмінь, здатності швидко 

аналізувати ситуацію та прогнозувати її розвиток. В ПІД компетентність 

адресанта належить до контекстуальних елементів. Ще однією невід’ємною 

ознакою ПІД є асертивність інструкції. Асертивність у такому дискурсі  є 

ситуативно-обумовленою характеристикою, яка визначається компетентністю 

та статусом адресанта.   

З огляду на таку ознаку ПІД, як секвенційність, виділяємо основну 

стратегію, яка ґрунтується на секвенційності – стратегію множинності 

інструкцій. Тобто, у дискурсивному полі неможливо побудувати єдину 

хронологічну секвенцію. Це відбувається внаслідок об’єднання кількох різних 

процесів в одній інструкції, наявності альтернативних варіантів виконання 

однієї і тієї ж дії або поведінки у певній ситуації, а також моделювання 

інструкції залежно від зовнішніх факторів. Стратегія множинності інструкцій 

знаходить своє мовне втілення за допомогою таких тактик: нагромадження 

інструкцій, пропозиція альтернативи та моделювання секвенції.  
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Нами було визначено дві стратегії вияву компетентності адресанта в ПІД: 

демонстративна й стратегія застереження. Демонстративна стратегія 

реалізується за допомогою тактики власного прикладу адресанта та залучення 

адресата у процес виконання певної дії. Стратегія застереження є потужним 

інструментом впливу на адресата, вона спонукає його до виконання інструкції. 

Для реалізації стратегії застереження адресант обирає дві можливі тактики: 

абстрагування негативних наслідків та адресація негативних наслідків. 

Асертивність властива будь-яким виявам ПІД, вона може знаходити своє 

вираження як у вербальних, так і невербальних елементах комунікації  та 

виявлятися у неоднаковій мірі. Нами була встановлена асертивна стратегія 

тиску на співрозмовника з таким репертуаром тактик:  повтор інструкції, 

вимога згоди адресата виконати інструкцію та перевірка розуміння інструкції. 

Усі вищенаведені стратегії та тактики використовуються адресантом для 

реалізації цілей ПІД. Успішність їх реалізації залежить від параметрів 

комунікативної ситуації та добору мовних засобів. Також стратегії ПІД можуть 

використовуватися адресантом з метою самоствердження та домінування, як 

інструмент тиску на співрозмовника та захисту власного статусу. 

Основні положення розділу відображено в публікаціях автора [23; 24; 32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



167 

 

Розділ 4 

СОЦІОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОВЧАЛЬНОГО 

ФАТИЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

4.1. Конвергенція мовних функцій у повчальному фатичному дискурсі 

 

4.1.1. Прояви фатичної функції у повчальному фатичному дискурсі. 

Явище фатики постає суспільним та комунікативним феноменом, який можна 

розглядати у різних площинах. Витоки аналізу фатичних явищ знаходимо у 

працях антрополога Б. Маліновського, який у 1923 році запропонував термін 

«фатичне спілкування» (“phatic communion”) на позначення такої мовленнєвої 

діяльності, в якій єднання між комунікантами  відбувається за допомогою лише 

самого факту обміну словами. Хочеться наголосити саме на значенні терміна 

phatic communion, який можна трактувати двояко: і як фатичне спілкування, і як 

фатичне єднання, що значно розширює межі фатичних явищ і підкреслює їх 

соціальну обумовленість. Цей термін також використовують сучасні 

дослідники [272; 275; 288]. 

Значного поширення набув термін «фатична комунікація» (phatic 

communication) [40; 152; 156; 174; 219], який відображає концепцію функцій 

мови, запропоновану Р. Якобсоном [165]. Лінгвіст вбачав у дослідженні мовних 

функцій запоруку розуміння загальної природи людської інтеракції. У рамках 

концепції Р. Якобсона функції мови нерозривно пов’язані зі структурними 

частинами вербальної комунікації, яких налічується шість: адресант, 

повідомлення, адресат, контекст, контакт та код. Залежно від того, яка частина 

комунікації превалює над рештою, лінгвіст встановив шість мовних функцій: 

емотивна, поетична, конативна, референційна, фатична та метамовна. Фатична 

функція притаманна тим повідомленням, які призначені для встановлення 

суспільного контакту. 

Деякі дослідники [272, c. 227] відзначають той факт, що термін «фатична 

комунікація», який зараз набув більшого поширення, не є повноцінним 
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еквівалентом терміна «фатичне спілкування», який є ширшим та має більш 

загальний характер.  Таким чином, на сьогодні переважна більшість досліджень 

відійшла від ідей Б. Маліновського та ґрунтується на концепції Р. Якобсона.   

Незважаючи на те, що ця концепція є визначальною для вивчення фатичної 

комунікації, вона зазнала певних змін та модифікацій у розвідках інших вчених. 

Наприклад, подальший розвиток отримали постулати Р. Якобсона, які доводять 

конвергенцію мовних функцій. Слід відзначити працю Ю. Матюхіної, яка 

об’єднує фатичну та метамовну функції [97], доробок Є. В. Клюєва, який 

переконливо доводить прихований інформативний потенціал фатики [72], а 

також наукову працю А. В. Карабикова, де підкреслюється 

взаємодоповнюваність способів використання мови та ієрархічна структура 

комунікативних намірів мовця [65].      

Саме з огляду на наміри адресанта нами був виокремлений третій вид ПД – 

фатичний. Це такий вид ПД, який містить знівельоване адресантом повчання, 

інтенцією якого є підтримання або розмикання контакту зі співрозмовником. 

Як бачимо, саме цим ПФД разюче відрізняється від інших двох видів ПД – 

моралістичного та інструктивного, оскільки вони націлені на формування та 

зміну ціннісних установок або моделі поведінки адресата, а фатичне повчання – 

на мовний контакт. 

Якщо маніфестацією успішного ПМД є зміна ціннісних установок 

адресата, що згодом виявляється у його вчинках, маніфестацією успішності 

ПІД є певний набір дій з боку адресата, які якомога точніше відтворюють 

надану інструкцію, то фатичне повчання або взагалі не передбачає реакції 

адресата (повчання заради повчання), або вимагає від адресата певної 

мовленнєвої реакції, яка буде свідчити про його вступ у своєрідну мовну гру, 

запропоновану адресантом.  

Фатичне повчання вимагає від обох комунікантів наявність спільних 

фонових знань: адресант повинен маркувати фатичну природу повчання таким 

чином, щоб адресат міг це розпізнати; у свою чергу, адресат повинен правильно 

зчитати інтенцію адресанта та не сприймати повчання серйозно. Тобто, якщо 
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адресат виконує ті дії або вказівки, які зазначені у повчанні, то можна 

стверджувати, що акт фатичної комунікації виявився невдалим.    

Поділяючи твердження про наявність певної ієрархії інтенцій мовця, ми 

дійшли висновку, що у ПФД спостерігається конвергенція мовних функцій, а 

саме – фатичної та емотивної, які відображають інтенції мовця різних рівнів. 

Про емотивну функцію йтиметься далі, а зараз розглянемо детальніше вияви 

фатичної функції, які є визначальними для даного типу ПД. 

ПФД містить основні формальні ознаки повчання (специфічні мовні 

форми) – оцінну лексику, прямі та непрямі директиви різного ступеня 

категоричності, умовні речення, аргументативні структури симптоматичного, 

каузального та компаративного типів. Проте змістове наповнення ПД, статусно-

рольові відносини комунікантів, екстралінгвальні та контекстуальні чинники 

(авторський наратив) виказують фатичну природу комунікативного витвору. 

Повчання – це, перш за все, продуманий та організований вплив, 

спрямований на когнітивну сферу адресата. Автор фатичного повчання, 

навпаки, не намагається жодним чином вплинути на  адресата такого повчання. 

Формальні ознаки повчання позбавлені комунікативної дієвості внаслідок 

кількох чинників: девалідизації таких ознак адресантом за допомогою певних 

комунікативних тактик, відповідного тематичного оформлення повчання 

(малозначущі та банальні теми розмови), жартівливого характеру повчання, а 

також конвенційності певних мовних формул, за якими традиційно закріплене 

суто фатичне значення. 

Статусно-рольові відносини комунікантів не відіграють у фатичному 

повчанні помітної ролі, на відміну від ПМД та ПІД, де низхідний статусний 

вектор адресанта є запорукою успішної реалізації його інтенції. Для ПФД 

характерні різні конфігурації статусних векторів комунікантів. У переважній 

більшості випадків той, хто повчає, має або однаковий статус з адресатом, або 

навіть нижчий.  

Аналіз ілюстративного матеріалу дозволив встановити, що для фатичного 

повчання вагомим є такий параметр комунікативної ситуації, як ступінь 
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знайомства учасників комунікації. ПФД у комунікації незнайомих або 

малознайомих людей спостерігається лише за наявності конвенційних мовних 

формул у певних стереотипних ситуаціях. В усіх інших випадках фатичне 

повчання присутнє у мовленні добре знайомих людей або членів однієї родини.    

Слід зазначити, що ПФД ніколи не трапляється на початку розгортання 

комунікації, на відміну від фатичних елементів неповчального характеру, які 

становлять один із етапів початкової фази дискурсу у ситуації зустрічі 

комунікантів [256, c. 353]. Фатичні функції повчання виявляються у 

підтриманні та розмиканні контакту між співрозмовниками. Серед більш 

конкретних виявів зазначених функцій дослідники називають утворення та 

підтримання дружньої та гармонійної атмосфери у міжособистісних відносинах 

[272, c. 228], зближення комунікантів [174, c. 51], визнання суспільної 

солідарності зі співрозмовником [178, c. 162], мінімізацію шкоди, яка 

завдається «обличчю» співрозмовника [40, c. 4].  

У багатьох розвідках підкреслюється традиційна ініціальна позиція 

фатичних одиниць у комунікації [275, c. 42], контактовстановлююча функція 

фатичної комунікації [157; 222, c. 174; 301, c. 99], навіть зазначають, що 

фатична комунікація відбувається на межі інтеракції (margins of interaction), на 

початку та в кінці діалогів [274, c. 163], складає елементи комунікативно-

дискурсивної рамки висловлення [42]. Проте ми вважаємо, що такі погляди 

валідні лише у випадку стереотипізованої ситуації. Інакше, вони обмежують 

природу фатичної комунікації та встановлюють невиправдані рамки для 

фатичного спілкування, яке може спостерігатися у будь-якій частині розмови. 

Оскільки ПФД не трапляється на початку розгортання комунікації, то 

можна стверджувати про наявність  обмеженого репертуару функцій фатичного 

повчання, яке ніколи не використовується для встановлення контакту. Як 

правило, для встановлення контакту використовуються фатичні елементи 

ритуального характеру – вітальні формули, традиційні питання про 

самопочуття, компліменти або теми фатичного характеру, наприклад, 
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обговорення погоди. Усі ці елементи позбавлені будь-якої імперативності та 

мають високий ступінь конвенційності. 

На противагу цьому ПФД різко контрастує з характеристиками 

контактовстановлюючих висловлень: він наділений маркованою 

імперативністю та є контекстно-обумовленим. В його ініціальній позиції 

актуалізуються саме формальні ознаки повчання, тому фатичне повчання 

ніколи не використовується з метою встановлення мовленнєвого контакту, а 

лише задля його підтримання або розмикання. Розглянемо функціонування 

ПФД для підтримання контакту зі співрозмовником. 

“How’s Porrúa doing?” He asks after his cactus plant. 

“Really, Dad, you have to get a life. Or a dog or a cat or something. You can’t 

have a pet cactus.” 

“Well, I do, and she’s very dear to me. Tell me you’ve remembered to water her, 

I don’t quite trust you after your attempted assassination of her with a tennis ball.” 

“It was years ago, the cactus survived, get over it. I’m thinking of moving in 

with Peter,” she says far too casually (Cecelia Ahern, 19-20). 

Вище представлено фрагмент розмови між батьком, якого звати Джастін  

та його донькою Беа. Перед цим вони обговорювали болюче питання 

розлучення Джастіна зі своєю дружиною, матір’ю Беа. Щоб змінити тему 

розмови, Джастін вдається до фатичної репліки, запитуючи про свій кактус: 

How’s Porrúa doing? Донька підтримує батькову ініціативу і відповідає йому у 

тому ж стилі, використовуючи фатичне повчання. Формально повчання 

позначене модальним висловом have to у межах директивного висловлення, яке 

супроводжується забороною, що виражена за допомогою модального дієслова 

can у заперечній формі.     

Фатичний характер ПД, насамперед, простежується у його жартівливому 

характері. Для цього адресант використовує стилістичний прийом зевгми: 

складений дієслівний модальний присудок have to get керує кількома прямими 

додатками – a life, a cat, a dog, які знаходяться в різних концептуальних 

площинах. Вислів get a life – ідіома, значення якої у даному контексті можна 
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трактувати як «займися ділом», в той час як вислови get a dog та get a cat 

сприймаються буквально й означають завести домашню тварину. Також 

комічності повчанню додає оригінальна метафора pet cactus. Очевидно, що 

донька не має жодного наміру повчати батька, а лише піджартовує над ним. 

Повчання не несе жодного смислового навантаження, що також вказує на його 

фатичну природу. 

Відповідь батька складається з кількох фатичних висловлень також 

жартівливого характеру, комічний ефект яких створюється за допомогою 

стилістичних прийомів персоніфікації кактуса (she, assassination of her), 

гіперболи very dear, а також розгорнутої метафори (assassination of her with a 

tennis ball).  

Наступна репліка Беа виказує бажання полишити фатичне спілкування та 

знову перейти до обговорення серйозної теми – її намірів оселитися у свого 

хлопця. Проте, передбачаючи несхвальну реакцію батька, вона жодним чином 

не позначає перехід до нової теми, а мимохідь згадує цей факт, не загострюючи 

на ньому увагу. Таким чином, функція підтримання контакту, яку виконує 

фатичне повчання, відображає дві інтенції адресанта: висловити солідарність зі 

співрозмовником, підтримавши ініційовану ним фатичну комунікацію та 

підготувати перехід до нової, більш серйозної теми розмови.  

Бажання продемонструвати солідарність з партнером по комунікації вказує 

на те, що адресант дотримується засад так званої «позитивної ввічливості». Цей 

термін був вперше використаний у праці П. Браун та С. Левінсона і позначає 

комплекс дій та стратегій покликаних зберегти позитивне обличчя адресата 

шляхом визнання потреб адресата або спорідненості потреб адресанта та 

адресата [177, c. 101]. Саме це і спостерігається у наведеному прикладі: батько 

прагне зняти напруження у розмові та пожартувати з донькою. Відповідаючи у 

такому ж жартівливому тоні, вона визнає спорідненість їхніх бажань.  

Друга інтенція адресанта пов’язана зі способом конструювання діалогічної 

єдності та позначена певною маніпулятивністю. Загально відомо, що те, як 

людина сприймає небажану звістку, залежить не лише від добору мовних 
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засобів вираження, але й від того, що передуватиме такому повідомленню. 

ПФД, який використовує Беа, покликаний створити у її батька хороший 

настрій, певним чином «підготувати» його до подальшого обговорення 

проблеми. Звичайно, фатичний елемент комунікації не гарантує отримання 

згоди зі сторони співрозмовника, проте допомагає погасити конфліктність. 

Фатичне повчання виконує функцію мастила для механізму інтеракції (social 

lubricant) [174, c. 49].  

Розглянемо ще один приклад ПФД, який використовується з метою 

підтримання контакту. 

“Look, Margaret, can’t we go out for a drink? I need one, and we shan’t get one 

here. It’s only just eight; we could be back...” /…/ 

“Much better for your pocket not to have them.” She began  to  laugh  again.   

“You were wonderful in the madrigals. Your best performance yet.” 

“Don’t remind me, please” (Amis, 52). 

Вище представлено фрагмент розмови між колегами-викладачами, яких 

поєднують не лише товариські, але й романтичні відносини. Маргарет та Джим 

запрошені на гостину до професора Уелша, проте там настільки нудно, що 

Джим задумав утекти до пивного бару неподалік, а через кілька годин знову 

приєднатися до гостей. У відповідь на пропозицію Джима, Маргарет 

використовує фатичне повчання у формі еліптичного умовного речення, яке 

містить загальнооцінне твердження Much better for your pocket not to have them. 

Наведена граматична форма традиційно використовується для повноцінного 

повчання, застереження або надання поради, однак у даному фрагменті вона 

слугує основою для повчання суто фатичного характеру. 

Маркерами фатичності у даному фрагменті виступають невербальний 

елемент комунікації began  to  laugh  again та миттєвий перехід до нової теми 

розмови, яка втілюється також у фатичних висловленнях – іронічних 

компліментах. Невербальний чинник відіграє важливу роль у визначенні виду 

ПД. Вираз обличчя, міміка та жести адресанта відображають його настрій, 
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ставлення до співрозмовника, а також допомагають визначити інтенцію, яка 

породила те чи інше висловлення (див. Додаток 5). 

Сміх адресанта демонструє його несерйозне ставлення до власного 

повчання, виказує жартівливий характер висловлень, мінімізує повчальний 

вплив. Саме такі невербальні вияви, як підморгування, посмішка, сміх та регіт є 

типовими індикаторами фатичності ПД. Детальніше при це йтиметься далі. 

При різкій зміні теми розмови ПД не отримує логічного завершення у 

вигляді аргументації, застереження, перевірки згоди чи розуміння адресата. 

Також адресат позбавляється змоги певним чином відреагувати на 

запропоноване повчання, оскільки адресант відразу переходить до нової теми. 

У такому разі повчання виглядає як фрагментарний витвір, тому не 

сприймається адресатом як реальна спроба комунікативного впливу. У 

вищенаведеному прикладі зміна теми жодним чином не позначена. Проте 

адресант також може і позначати межу фатичного повчання, маркуючи зміну 

теми. Наприклад:  

“What’s the matter?/…/” 

“Nothing. I was just thinking about plastic and the Smithsonian again. Think I’ll 

do it when you’re gone and defenseless.” 

“Okay by me. You can prop Arthur Wilcox up beside me, label him Homo go-

squatis, Driven Bonkers by Homo past-hopeus. Put some blueprints in his hand.” 

He leaned back in the tub. “Let me change the subject. Remember that nice area in 

the Black Hills called White Bear Canyon I showed you once?” (Waller, 211). 

Наведений фрагмент відтворює розмову сімейної пари, Майкла та Джеллі. 

Дружина згадує свій жарт про те, що колись її чоловік стане музейним 

експонатом у Смітсонівському інституті. Вона пропонувала повісити йому на 

шию табличку з написом «людина безнадійна», натякаючи на його 

непоступливий та впертий характер. Майкл підтримує фатичний характер 

розмови та надає дружині певні інструкції, як найкраще представити такий 

експонат у музеї. Інструкція виражена за допомогою непрямого імператива з 
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використанням модального дієслова can та прямого імператива Put some 

blueprints in his hand.  

Синтаксичні структури даного фрагменту ПФД відповідають 

інструктивному повчанню. Проте запропоновані інструкції є не тільки 

нереалістичними, але й жартівливими, що повністю позбавляє їх валідності. 

Гумористичний ефект даного повчання створюється за допомогою 

оказіоналізмів – слів, утворених з порушенням правил морфологічної 

валентності. Так, до основи англійського слова додається суфікс латинської 

мови: squat+is= squatis та hope+us=hopeus. У поєднанні з латинським словом 

Homo, оказіоналізми надають висловленню псевдонаукового характеру, який 

сприймається дуже комічно.  

Такий псевдонауковий характер різко контрастує зі сленговим висловом 

Driven Bonkers, який означає «дратувати», «зводити з розуму». Таким чином, 

адресант висміює свого керівника Артура Уілкокса, його обмежений кругозір 

та консервативні погляди. Іронічне ставлення до Уілкокса також виражає 

оказіоналізм Homo go-squatis (людина, яка ходить навприсядки). Таким чином, 

адресант вказує на невисокий інтелектуальний рівень свого керівника, який 

знаходиться на нижчому щаблі не тільки від Homo sapiens (людини розумної), 

але й Homo erectus (людини прямоходячої). 

Не чекаючи на відповідь дружини, Майкл завершує фатичну фазу 

інтеракції та переходить до нової теми, оголошуючи про це за допомогою 

непрямого асертивного висловлення Let me change the subject. Вказане 

висловлення не є запитом дозволу у адресата, а оголошенням своїх намірів. 

Таким чином, у наведеному прикладі простежується окреслення меж ПФД.   

При використанні ПФД для розмикання контакту використовуються 

конвенційні мовні формули або ідіоматичні вислови, такі як mind your own 

business, take care, take care of yourself, be careful, be a good girl, save your breath, 

tell that to the marines, knock them dead, take it easy. Слід зауважити, що деякі з 

вказаних мовних засобів дослідники відносять до прощань-побажань, 

наприклад, be careful, take care, take it easy нарівні з такими мовними виразами, 
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як Good luck! та Have a nice day! [97, c. 10]. З позиції теорії мовленнєвих актів 

(класифікація Дж. Серля) такі ритуалізовані формули належать до експресивів 

[290, c. 156].    

Проте ми вважаємо, що таке об’єднання не зовсім доречне, оскільки одні 

вирази наділені пропозиційним змістом побажання, а пропозиційний зміст 

інших містить спонукання і навіть директиву. Підтвердимо цю тезу шляхом 

експлікації перформативного дієслова. Наприклад, ми можемо сказати I wish 

you good luck, проте вислів I wish you to take care не є валідним, оскільки він 

вимагає використання волюнтатива, наприклад I want you to take care. А саме 

волюнтатив виражає пораду, застереження, наказ – тобто усі формальні 

елементи повчання.  

Також ми вважаємо, що побажання і повчання відрізняються такими 

характеристиками: побажання статичне, а повчання динамічне; побажання 

більш сфокусоване на зовнішніх чинниках та певних ірраціональних сутностях, 

таких як везіння, Божа воля, збіг обставин, а повчання має антропоцентричний 

характер, тобто будь-яке перетворення дійсності знаходиться в руках людини. 

Побажання та повчання різняться за своєю суттю, оскільки побажання лише 

виражає ставлення адресанта до певної особи або явища об’єктивної дійсності, 

а повчання пропонує алгоритм дій, які необхідно виконувати, формує систему 

цінностей та світогляд людини. 

При використанні адресантом ПФД з метою завершення контакту 

простежуються дві протилежні інтенції: 1) зберегти дружній характер розмови 

і, таким чином, сприяти комунікації з цим самим комунікативним партнером у 

майбутньому; 2) завершити розмову будь-якою ціною, не дбаючи про обличчя 

адресата. У першому випадку адресант демонструє почуття солідарності зі 

співрозмовником, емпатію, турботу та зацікавленість. У другому випадку – 

небажання продовжувати розмову, недовіру або негативне ставлення до 

адресата. Наприклад: 

(1) /…/ She owed it to Steve as much as to herself, but rather than respect her 

for it, Cal was furious, and felt rejected. He looked like a wounded buck when he 
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finally left her in the apartment. “Take care of yourself, Merrie,” he said sadly, 

and kissed her one last time before he left (Steel, 380); 

(2) In the morning he was totally uncontrite, but slightly nervous that 

Charlotte might tell Alexander. 

“I won’t,” said Charlotte, “if you promise never to do it again.” 

“Oh, I don’t want to do that,” said Max, looking quite shocked. 

“Why?” said Charlotte. “Because you are hooked, I suppose.” 

“Oh Charlotte darling, you’re so naïve. You don’t get hooked on hash. It’s no 

more addictive than – than cornflakes.” 

“You can tell that to the marines,” said Charlotte briskly. “And Daddy” 

(Vincenzi, 287). 

Перший фрагмент демонструє прощання двох закоханих людей,  Кела та 

Меррі, яких обставини змусили розлучитися. Для прощання Кел використовує 

конвенційну мовну формулу Take care of yourself, за якою слідує звертання до 

адресата – Merrie. Слід зазначити, що звертання теж кваліфікуються як 

фатичні елементи або маркери [152; 156, c. 59]. Маніфестацію ставлення 

адресанта до адресата знаходимо в авторському наративі, де описуються 

почуття та емоції Кела – Cal was furious, and felt rejected.  

Проте прощання не позначене жодними негативними емоціями, а лише 

сумом та ніжністю. На це вказують контекстуальні елементи та невербальний 

супровід повчання: опис зовнішніх виявів емоцій адресанта He looked like a 

wounded buck, фонаційна характеристика he said sadly та невербальний вияв 

почуттів Кела –  kissed her one last time. Використана при прощанні формула 

ПФД підкреслює приязне ставлення адресанта до адресата.  

Натомість, у другому прикладі ПФД виказує недовіру адресанта та його 

бажання якнайшвидше припинити розмову, навіть вдаючись до різких та 

категоричних висловлень. Цей фрагмент відтворює розмову брата з сестрою. 

Шарлотта дізнається, що її брат вживає легкі наркотики та намагається 

змусити його покинути цю згубну звичку. У свою чергу, Макс переконує 

сестру, що ці наркотики не викликають абсолютно ніякої залежності.  
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Не бажаючи більше слухати таку нісенітницю, Шарлотта різко обриває 

розмову, використовуючи непрямий імператив з модальним дієсловом can та 

ідіоматичним висловом tell that to the marines, що виражає скепсис та недовіру. 

Неприязнь адресанта також маніфестується фонаційним компонентом said 

briskly. Фатичний характер повчання підсилюється стилістичним прийомом – 

зевгмою, що надає повчанню іронічної тональності. Вислів tell that to the 

marines не можна перекласти буквально, він означає «розкажи це комусь 

іншому», в той час як tell that to Daddy є стандартним висловом, який 

сприймається буквально. 

На увагу заслуговує той факт, що ідіоми та мовні формули, наділені 

негативними конотаціями, не завжди використовуються з метою висловити 

негативне ставлення до співрозмовника або його образити. Іноді вони можуть 

перетворюватися на елементи мовної гри або певний ритуал. Наприклад:  

Richard from Texas has some cute habits. Whenever he passes me in the Ashram 

and notices by my distracted face that my thoughts are a million miles away, he says, 

“How’s David doing?” 

“Mind your own business,” I always say. “You don’t know what I’m thinking 

about, mister.” 

Of course, he’s always right (Gilbert, 170). 

 Вище наведено приклад ритуалізованого використання мовної формули з 

негативною конотацією. Як правило, конвенційна формула Mind your own 

business означає небажання продовжувати спілкування та використовується 

для різкого переривання контакту. Проте у спілкуванні двох друзів, Річарда та 

Елізабет, вона постає частиною вигаданого ними ритуалу та позбавлена будь-

яких негативних конотацій. На ритуальний характер мовленнєвої взаємодії 

вказує прислівник частотності always. 

Очевидно, що комуніканти встановили такий ритуал з метою зближення 

та встановлення більш тісних відносин, оскільки знання певного ритуалу 

вказує на приналежність людей до однієї соціальної, релігійної або 

професійної спільноти. Таким чином, цей маленький ритуал означає турботу 
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одного комуніканта та визнання цієї турботи іншим комунікантом і вдячність 

за піклування. Вказаний ритуал побудований на мовній грі. Ми трактуємо 

мовну гру як усвідомлене порушення максим та принципів комунікації, яке 

визнається усіма учасниками комунікативної ситуації та підтримується ними. 

Причин, які спонукають людей вдаватися до мовних ігор, існує 

надзвичайно багато. Це може бути намагання приховати істинний зміст 

повідомлення від сторонніх слухачів, підсилити відчуття єдності, спроба 

виявити свій творчий потенціал або підняти настрій. Очевидно, що мовна гра 

та фатичний дискурс тісно пов’язані. У цьому контексті ми вважаємо слушним 

твердження Н.Д. Арутюнової про те, що в артистичному фатичному жанрі 

реалізуються артистичні здібності мовців, їх схильність до гри [6, c. 652].       

У вищенаведеному прикладі мовна гра полягає у порушенні максими 

якості, тобто адресант говорить те, що насправді зовсім не думає. Порушення 

максими саме такого типу можемо констатувати з огляду на наявність 

антитези: висловлення You don’t know what I’m thinking about, mister 

суперечить подальшому висловленню he’s always right. Вказана антитеза 

лежить у двох площинах – конверсаційній та когнітивній.  

Перше висловлення належить до сфери усної комунікації та виступає 

елементом мовної гри, а друге висловлення належить до когнітивної сфери 

мовця (внутрішнє мовлення), проте воно є екстеріоризованим у авторському 

наративі. Саме друге висловлення і відображає істинний стан справ. Наявність 

двох особових дейктичних елементів you та he на позначення одного 

референта пояснюється зміною перспективи мовця: безпосередній  контакт, 

який відбувається тут і зараз – пряма перспектива, роздуми про людину, якої 

немає поруч – опосередкована перспектива.    

Як видно із вищевикладеного, для розмикання контакту можуть 

використовуватися мовні формули та ідіоматичні вислови різного 

конотаційного забарвлення, проте інтенція мовця може бути експлікована 

лише за допомогою контекстуальних чинників та невербальних засобів 

комунікації. Отримані результати підтвердили тезу про те, що іноді людина 
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вдається до фатичної комунікації з метою відштовхнути та віддалити від себе 

співрозмовника [96].  

ПФД зосереджений навколо такого елементу комунікації як контакт. 

Вказаний вид дискурсу ніколи не використовується для ініціації або 

встановлення контакту, а лише для його підтримання або завершення. 

Основними показниками фатичного характеру повчання слугує тема розмови 

(жартівлива або тривіальна), незавершений характер повчання (зміна теми), 

стилістичні прийоми – метафора, антономазія, персоніфікація, іронія, 

гіпербола, літота, зевгма, антитеза, а також невербальні вияви емоцій, 

наприклад сміх (див. Додаток 5). Детальний аналіз вказаних стилістичних 

прийомів та невербальних засобів представлено у наступних пунктах даного 

розділу. 

 

4.1.2. Прояви емотивної функції у повчальному фатичному дискурсі. 

Емотивна  функція мови співвідноситься з таким учасником вербальної 

комунікації, як адресант. Нами вже зазначався той факт, що адресант може 

мати не одну, а кілька інтенцій, які утворюють ієрархічну структуру. Саме 

наявність кількох інтенцій призводить до поєднання кількох мовних функцій. 

На нашу думку, фатична функція також може поєднуватися з іншими мовними 

функціями, хоча дослідники висловлюють діаметрально протилежні погляди 

на це питання.  

Деякі лінгвісти вважають, що фатична комунікація чітко відокремлена від 

інших видів спілкування. Так, висловлюються думки про те, що фатичні 

висловлення позбавлені пропозиційного змісту [272, c. 228], фатична 

комунікація позначена високим ступенем надлишковості, оскільки не несе 

нової інформації [219, c. 198], а також, що фатичний комунікативний обмін 

(phatic exchange) не наділений референційною значимістю [275, c. 43].  

Однак існує велика кількість праць, де переконливо доводиться  

інформаційне наповнення фатичного дискурсу. Наприклад, Є. В. Клюєв 

відзначає величезний прагматичний потенціал фатики, оскільки зосередивши 



181 

 

увагу на умовах мовленнєвого контакту, можна непомітно для адресата 

донести до нього певну групу змістових одиниць, важливих для адресанта 

[72]. Також вказують на те, що фатична комунікація надає важливу 

інформацію про потреби та бажання співрозмовників [174, c. 49], що будь-

який фатичний дискурс складається з висловлень інформативного характеру, 

які зазнають у ньому певних змін [65, c. 15]. 

Одним із видів інформації, яку може передавати фатичний дискурс, є 

інформація про почуття, емоції та внутрішній стан адресанта. Передача такої 

інформації здійснюється за допомогою фатичних емотивів. При визначенні 

поняття «фатичний емотив» лінгвісти зважають як на форму, так і на функції 

висловлення. Наприклад, Л. В. Самойленко кваліфікує фатичні емотиви як 

висловлення, загальна прагматична функція яких – надати оцінку особі, 

предмету або ситуації та висловити певний емоційний стан. Вказана загальна 

функція охоплює дві конкретні прагматичні функції: надати позитивну оцінку 

та передати позитивні емоції або надати негативну оцінку та передати 

негативні емоції [128, c. 14].  

Т. В. Ларіна доводить, що фатичні емотиви – це емоційно-оцінні репліки, 

які містять експресивні лексичні елементи [88]. Таке визначення ми вважаємо 

більш повним і саме ним послуговувалися у нашому дослідженні. Проте, 

проведений нами аналіз емпіричного матеріалу не підтвердив тезу 

Т. В. Ларіної про те, що фатичні емотиви у більшій мірі спрямовані на 

здійснення позитивного емоційного впливу на співрозмовника [88]. Нами був 

встановлений широкий спектр емоцій адресанта, який вдається до фатичного 

повчання – починаючи від приязні і закінчуючи неприхованою ворожістю. 

Слід зазначити, що фатичні емотиви не завжди містять експресивні 

лексичні елементи, часто емоційно-оцінна природа висловлення 

простежується у невербальному супроводі такого висловлення або оцінках 

даного висловлення як з боку адресата, так і з боку стороннього спостерігача 

або пасивного учасника розмови. Тобто, спостерігаємо розбіжність між 

семантикою та прагматикою висловлень. Розглянемо приклад функціонування 
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ПД, який одночасно виконує фатичну та емотивну функцію (виражає 

симпатію до адресата).  

“What are you going to cook?” he said. “Are you good at cooking?” 

“Oh, you know . . .” I said. “Actually, I usually use Marco Pierre White. It’s 

amazing how simple it can be if one goes for a concentration of taste.”  

He laughed and then said, “Well, don’t do anything too complicated. 

Remember everyone’s coming to see you, not to eat parfaits in sugar cages.”  

Daniel would never have said anything nice like that. V. much looking forward 

to the dinner party (Fiеlding, 132). 

Вище представлено розмову двох закоханих, Марка та Бріджит. Жінка 

влаштовує святковий обід з нагоди Дня народження та планує приготувати 

багато вишуканих страв. Марк добре розуміє, що кулінарні таланти його 

коханої дуже далекі від досконалості. Почувши перелік святкових страв, він 

починає добродушно жартувати над Бріджит, використовуючи для цього 

фатичне повчання. Індикатором хорошого настрою адресанта виступає 

невербальна реакція, що виражено дієсловом laugh в авторському нарративі. 

Саме повчання складається з двох імперативів, категоричність яких 

пом’якшена не лише жартівливим тоном адресанта, але й використанням 

дискурсивного маркера – сигналу зворотного зв’язку well [87, c. 9] у першому 

висловленні та імпліцитного компліменту, побудованого на протиставленні, у 

другому висловленні – everyone’s coming to see you, not to eat parfaits in sugar 

cages. Адресант наголошує особовий займенник you, підкреслюючи цим 

позитивне обличчя адресата. Таким чином, ставлення адресанта до адресата 

також експлікується за допомогою такого складника висловлення, як логічний 

наголос. 

Хоча повчання і не містить експлікованої оцінки адресата, його можна 

трактувати як імпліцитну позитивну оцінку, оскільки у прагматичний потенціал 

компліменту закладений вияв схвалення або позитивної оцінки. Саме таким 

чином сприймає повчання адресат, оцінюючи висловлення співрозмовника як 

nice. Позитивні емоції жінки також зазначені в авторському наративі – V. much 
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looking forward to the dinner party. Очевидно, що за допомогою фатичного 

повчання Марк продемонстрував свою приязнь до Бріджит, чому вона зраділа. 

Далі хотілося б детальніше зупинитися на вираженні негативних емоцій та 

оцінок за допомогою ПФД. Нами було встановлено, що негативні емоції та 

оцінки можуть бути як спрямованими на адресата (інтенціональними), так і 

безадресатними (неінтенціональними) [31]. У першому випадку адресант 

переслідує мету донести до адресата своє негативне ставлення, неприховано 

демонструє негативні емоції. Наприклад: 

 “I know you two have met a few times,” he said, when he took Charlotte 

down to Hoffman’s office. 

“Yes, we have,” said Gabe, holding out his hand to Charlotte. “Most 

memorably on Fred’s birthday. Welcome.” He smiled at her, revealing his perfect 

teeth but his eyes did not smile and they did not say welcome either. 

“Thank you,” said Charlotte, returning the handshake briefly. “I’m 

certainly looking forward to working with you.” 

“Lesson number one,” said Gabe, smiling the same cold smile. “Not with. 

For.” 

From that moment it was war (Vincenzi, 377). 

Цей приклад відтворює доволі стандартну етикетну ситуацію – 

продовження знайомства двох осіб, яке відбувається у новому оточенні. 

Незважаючи на те, що така ситуація вимагає використання ритуалізованих 

мовних та невербальних засобів (наприклад, рукостискання), адресант, тим не 

менше, вдається до ПФД з посиленим емотивним компонентом. Невербальні 

засоби комунікації відразу виказують різко негативні емоції адресанта по 

відношенню до адресата: He smiled at her, revealing his perfect teeth but his eyes 

did not smile and they did not say welcome either. Антитеза, за допомогою якої 

описуються зовнішні вияви емоцій адресата, ще більше акцентує його 

неприязнь та ворожість.  

У цьому випадку спостерігається протиріччя між двома 

екстралінгвальними компонентами комунікації – посмішкою та поглядом. 
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Очевидно, що у вказаній комунікативній ситуації один екстралінгвальний 

засіб має суто формальне етикетне значення, а інший виражає істинні почуття 

та емоції адресанта. Вчені навіть встановили окремий вид посмішки, яким 

послуговуються, коли необхідно виявити ввічливість – видовжена посмішка 

(oblong smile) [253, c. 22–23]. Загальновідомим є той факт, що окулесичні 

невербальні засоби комунікації надають більш достовірну інформацію про 

настрій та інтенції комунікантів [36; 78].      

Подальше розгортання комунікативної ситуації підтверджує це 

твердження: Шарлотта відчуває неприязнь до себе і це відображається у її 

манері рукостискання – returning the handshake briefly, формальна ввічлива 

посмішка уже сприймається як холодна –  smiling the same cold smile і, 

безперечно, кульмінаційним моментом цієї доволі напруженої ситуації є 

фатичне повчання. Воно виступає порушенням усталених правил комунікації, 

оскільки звичайний фатичний обмін репліками вимагає зовсім іншої відповіді. 

Наприклад:  

“I’m certainly looking forward to working with you.” 

“Me too.” (“It will be a real pleasure to work with you”, “We are happy to 

have you here”, etc.). 

Проте, замість очікуваної суто фатичної репліки, адресант використовує 

фатичне повчання, вдавано жартівлива форма якого абсолютно не приховує 

неприязні до співрозмовника та бажання принизити його. Присутність третього 

учасника комунікативної ситуації лише посилює шкоду, яку адресант завдає 

обличчю адресата. Таким чином, адресант повністю руйнує антиципацію 

адресата. Антиципація – це, насамперед, пізнавальний процес, який ґрунтується 

на вмінні видобувати з пам’яті сценарій події або ритуалу, зафіксований у 

пам’яті адресата, який допомагає йому проектувати завершальну ланку в 

послідовності повідомлення [3, c. 9]. 

Підвищена емотивність повчання простежується в його семантичному 

наповненні та синтаксичній структурі. Використання лексеми lesson (урок) 

позначає відступ адресанта від традиційного ритуалу знайомства, згадка про 
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порядковий номер уроку імплікує можливість повторення ситуації. Тобто, там 

де є урок номер один, повинен бути урок номер два, три і т.д. Парцеляція, 

прийом стилістичного синтаксису (Not with. For.), є іконічним відображенням 

манери адресанта розмовляти [278], вона передає різкість, акцентування 

кожного слова. Аналізована нами ситуація також розкриває імперативний 

потенціал називних речень.  

У випадку неінтенціональних негативних емоцій або оцінок їх вияви 

трапляються неусвідомлено або, навіть, всупереч зусиллям адресанта зберігати 

нейтральність та спокій. Спостерігаються випадки, коли один із комунікантів 

не бажає показувати, що насправді коїться у нього в душі і намагається 

«сховатися» за фатичними висловленнями іронічно-жартівливого характеру. 

Однак, фонаційні характеристики та інші невербальні засоби комунікації, які 

супроводжують повчання, виказують істинні почуття та емоції адресанта. Саме 

це і спостерігається у наступному прикладі: 

“I’ll call you from California.” She wasn’t even sure where she was staying. 

Callan Dow had said he’d make the arrangements for her. 

“Just make sure Cary Grant, or Gary Cooper, or whoever the hell you said 

he looked like, doesn’t sweep you off your feet while I’m saving lives.” He smiled, 

but she could see a mildly worried look in his eyes. He was obviously concerned 

about Callan Dow. 

“You don’t need to worry,” she said, as he sat on the edge of the bed next to 

her, and kissed her. 

“I hope not” (Steel, 40). 

Проводжаючи дружину у тривале відрядження, чоловік страждає від 

ревнощів, але не хоче показувати це. Жартівливого характеру повчанню надає 

стилістичний прийом антономазії Cary Grant, or Gary Cooper (на позначення 

класичної чоловічої краси) та розмовні вислови whoever the hell, sweep you off 

your feet. Проте зовнішня форма жарту приховує стурбованість та неспокій. 

Емотивний характер ПД виражають невербальні засоби, які, як і у 
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попередньому прикладі, є суперечливими: He smiled, but she could see a mildly 

worried look in his eyes. He was obviously concerned […].     

Як ми уже зазначали, у випадку контрадикторних елементів невербального 

супроводу висловлення, головну роль відіграють окулесичні невербальні 

засоби. Дружина правильно «зчитує» настрій свого чоловіка і намагається 

заспокоїти його: You don’t need to worry. Отже, емотивність ПФД може мати як 

вербальні, так і невербальні вияви.  

У результаті проведеного дослідження було встановлено, що ПФД виконує 

не лише фатичну, але й емотивну функцію. У деяких випадках саме емотивна 

функція постає провідною. Про наявність емотивної функції свідчить 

використання адресантом фатичних емотонів, висловлень оцінного характеру, 

порушення послідовності фатичних реплік та невербальні компоненти 

комунікації. Крім цього, емотивність може визначатися адресатом або іншим 

учасником комунікативної ситуації.    

 

4.2. Особливості фрагментарної форми повчального фатичного 

дискурсу 

 

У процесі комунікації ПФД може набувати фрагментарної форми. 

Відмінність між стандартною та фрагментарною формами полягає у 

співвідношенні елементів ПФД з елементами інших видів повчання. 

Компонування структурних елементів повчання визначається інтенцією 

адресанта. Стандартне фатичне повчання (76% дискурсивних фрагментів) у 

переважній більшості випадків позбавлене будь-яких сторонніх елементів 

нефатичного характеру, йому властива конвергенція мовних функцій – 

фатичної та емотивної. Використання такої форми ПФД свідчить про те, що 

адресант не прагне вплинути на ціннісні установки або поведінку адресата.   

Фрагментарна форма ПФД спостерігається в рамках інших видів ПД – 

моралістичного та інструктивного (24 % дискурсивних фрагментів). 

Співвідношення елементів вказаних видів дискурсу у дискурсивному просторі 
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може варіюватися, проте, за умови приблизно однакової кількості елементів 

обох видів дискурсу, основною функцією такого повчання буде здійснення 

комунікативного впливу на адресата. В такому разі емотивна або фатична 

функції будуть другорядними.   

Слід зауважити, що інші види ПД – моралістичний та інструктивний не 

мають фрагментарної форми, оскільки фрагментарність структури дискурсу 

нівелює його персуазивний та інструктивний потенціал. Адресант, який 

зацікавлений у результативності повчального впливу, буде намагатися 

зберегти його цілісну дискурсивну структуру. Оскільки фатичне повчання 

сфокусоване не на комунікативному впливі, а на мовленнєвому контакті та 

вираженні емоцій, то фрагментарна форма не перешкоджає реалізації його 

функцій. Проте, як уже зазначалося вище, функції ПФД будуть відігравати 

другорядну роль.      

Вважаємо, що фрагментарну форму ПФД доречно розглядати у її 

порівнянні зі стандартною формою. Спершу розглянемо зразок ПФД у 

стандартній формі. 

/…/ There are some Kashmiri guys—very shrewd salesmen, indeed—who are 

always trying to unload their wares on us. One of them really came after me today, 

asking if madam would perhaps like to buy a fine Kashmiri rug for her home? 

This made Richard laugh. He enjoys, among other sports, making fun of me 

for being homeless. 

“Save your breath, brother,” he said to the rug salesman. “This old girl ain’t 

got any floors to put a rug on.” 

Undaunted, the Kashmiri salesman suggested, “Then perhaps madam would 

like to hang a rug on her wall?” (Elizabeth Gilbert, 171). 

У наведеному вище фрагменті діалогу адресант вдається до ПФД з метою 

розмикання мовленнєвого контакту. Для цього він використовує ідіоматичний 

вислів save your breath, який одночасно виражає відмову купити товар у 

продавця та бажання припинити розмову. Цей вислів супроводжується 
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звертанням brother, що покликане пом’якшити відмову.  Адресант також 

зазначає причину відмови – This old girl ain’t got any floors to put a rug on. 

Вказівка на причину відмови виконує двояку функцію. З одного боку, вона 

є також прийомом пом’якшення відмови, а з іншого боку – виявляє ставлення 

адресанта до референта висловлення. Оксюморон old girl може мати 

неоднозначне трактування, проте у наведеному фрагменті він надає 

висловленню  жартівливо-іронічного тону, що підтверджується авторським 

наративом This made Richard laugh та making fun of me. Таким чином, 

представлений ПФД не містить жодних елементів інших видів ПД. У 

наведеному фрагменті спостерігаються типові функції фатичного повчання – 

фатична та емотивна.  

ПФД у стандартній формі також може включати певні «вкраплення» 

моралістичного або інструктивного характеру, які ніколи не відіграють 

провідної ролі. Фатичний характер такого дискурсу зберігається за рахунок 

значного кількісного переважання саме фатичних елементів. Наприклад:       

“Have a good trip, Merrie … knock ‘em dead in Chicago!!” 

“Thanks, sweetheart.  Take care of yourself. Don’t get too worn out if you can 

help it.” 

“Yeah … I thought I’d play some tennis tomorrow and catch a massage 

afterward … be a good girl … don’t wander around the road show in your 

underwear …  or that Dow guy …” He still remembered the Gary Cooper 

comparison and didn’t love it, but he trusted her and knew she had always been 

faithful to him (Steel, 81). 

Представлений вище фрагмент ПФД використовується для розмикання 

мовленнєвого контакту. Висловлення обох учасників розмови насичені 

значною кількістю фатичних елементів повчального характеру. До них 

належать мовні формули take care of yourself, be a good girl, ідіоматичний 

вислів knock ‘em dead та імперативне висловлення don’t wander around the road 

show in your underwear …  or that Dow guy.  
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Слід відзначити інтонаційне оформлення фатичних повчальних елементів, 

яке графічно відображається за допомогою трьох крапок. Таке позначення 

свідчить про наявність пауз-хезитацій, дещо сповільнений темп мовлення 

адресанта, розмитість меж окремих логічно завершених висловлень. Інтонація 

вказує на невпевненість адресанта та підкреслює фатичний характер 

імперативів, тоді як моралістичний та інструктивний дискурси, навпаки, 

характеризуються підвищеною асертивністю.    

Також у наведеному фрагменті міститься інструктивний імператив Don’t 

get too worn out if you can help it, мітигований за допомогою підрядного речення 

умови. Однак, таке «вкраплення» ПІД жодним чином не впливає на фатичний 

характер наведеного фрагменту розмови. Адресат погоджується із 

запропонованою інструкцією – дискурсивний маркер Yeah, вказує, як саме він 

збирається її виконувати – I thought I’d play some tennis tomorrow and catch a 

massage afterward, а потім знову переводить розмову у площину фатичного 

спілкування.   

Далі розглянемо ПФД у фрагментарній формі, який поєднується із 

повчанням моралістичного характеру.   

“Michael, sometimes I think I should pour plastic over you and preserve you 

just the way you are in these moments. We could prop you up in the Smithsonian and 

hang a sign around your neck that says Homo past-hopeus, let future and more 

enlightened generations stare at you. Carolyn was right when she said you're 

incorrigible.”      

 He held up his hands in a position of surrender. “Hell, I’m guilty as charged. 

I’ve discovered it’s easier to plead guilty to everything. Less argument that way. And 

even though I don’t share your faith in the wisdom of future generations, I kind of like 

the Smithsonian idea. But make sure I’m sitting on the Shadow with a fly rod in my 

hand. And make sure you remember Dhiren and how happy you were with him, 

and how unhappy you were with Jimmy Braden. You once told me Jimmy was so 

conciliatory and ambivalent it damn near drove you crazy. You're a strong woman in 
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a lot of ways, Jellie Markham, but you like your men a little wild and untamed /…/” 

(Waller, 209–210). 

Представлений фрагмент ілюструє розмову фатичного характеру, яка 

перетворюється на моралістичне повчання з наведенням аргументації. Фатична 

частина розмови не несе жодного смислового навантаження, вона покликана 

сприяти мовленнєвому контакту. Також фатичні висловлення маніфестують 

настрій комунікантів та їх ставлення один до одного, надають розмові 

жартівливого характеру. Дружина іронізує, що її чоловік міг би стати  вдалим 

музейним експонатом. У свою чергу, чоловік погоджується з цим твердженням 

та надає дружині певні інструктивні вказівки фатичного характеру. Фатичний 

блок розмови замикає імперативне висловлення – But make sure I’m sitting on the 

Shadow with a fly rod in my hand (Shadow – мотоцикл головного героя). 

За фатичним повчанням слідує моралістичне, у якому чоловік закликає 

дружину пам’ятати про уроки минулого – And make sure you remember Dhiren 

and how happy you were with him, and how unhappy you were with Jimmy Braden. 

У комунікативній єдності зміна теми розмови не позначена жодним чином, 

однак ми можемо спостерігати поетапність перетворення фатичного повчання у 

моралістичне: фатичні висловлення загального характеру → фатичне повчання 

→ моралістичне повчання. Таким чином, ПФД у фрагментарній формі виконує 

роль проміжної ланки, яка забезпечує плавний перехід до інтенціонально 

насиченого моралістичного повчання.    

Обидва види повчання пов’язані анафоричним повтором make sure у 

рамках окремих речень, які вводяться дискурсивними маркерами but та and. У 

представленому фрагменті вони позначають перехід до іншого виду дискурсу – 

моралістичного. 

Моралістичне повчання у наведеному фрагменті містить яскраво 

виражений аксіологічний складник – антонімічні сенсорні оцінки happy та 

unhappy, які протиставляються одна одній за допомогою антитези. Таке 

протиставлення чинить персуазивний вплив на емоційну сферу адресата. 

Подальша персуазивність за допомогою аргументації каузального типу 
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спрямована на його ментальну сферу (нещаслива, тому що…). Таким чином 

підвищується дієвість моралістичного повчання, плавний перехід до якого 

здійснений за допомогою ПФД.             

ПФД у фрагментарній формі може не лише передувати моралістичному 

або інструктивному повчанню, але й слідувати за ним. Наприклад:     

Daddy’s comic appearance slinking through the front door saves the day. 

Determined to be upbeat, he gives me the wide grin that always lifts my heart. 

Sharing the special little dance we do that makes us both giggle, he glide-steps, dip-

steps and whirls me around. Leaning against the hood of his old black Cadillac, he 

offers me some lofty pearls of wisdom. 

“Hey, Kink. Whatever you do, stay real in the big city,” he advises. His arm is 

draped loosely over Mom's shoulders in a rare show of affection that steadies them 

both. “Show business is a fake business, so don’t let it fool you. Don’t walk around 

looking up at all the buildings, people will know you’re a newcomer. Always look 

like you know where you’re going even if you don’t.” 

“Anything else?” I laugh. 

“Yes. Don’t pick your nose in public” (Hawn, 111). 

У наведеному фрагменті батько дає інструктивні вказівки доньці, як 

поводити себе у великому місті далеко від дому. ПІД представлений низкою 

прямих директив – don’t let it fool you, don’t walk around looking up at all the 

buildings, always look like you know where you’re going even if you  don’t. 

Директиви організовані адресантом у дві логічні прості гетерогенні секвенції, 

які виражають причинно-наслідкові зв’язки між діями та релевантними 

явищами об’єктивної дійсності. Графічне зображення таких секвенцій буде 

виглядати таким чином: 

Причина (ЯОД)                                          Наслідок (Д) 

  

 

           

                                    

Непривабливі аспекти шоу-

бізнесу 

Виважені та продумані 

вчинки 
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Show business is a fake business,  so don’t let it fool you. 

Причина (Д)                                                  Наслідок (ЯОБ) 

  

 

                                             

Don’t walk around looking up at all the buildings.           People will know you’re a 

newcomer. 

Рис. 4.1 Логічні прості гетерогенні секвенції  

Незважаючи на те, що адресат характеризує повчання позитивно – lofty 

pearls of wisdom, його невербальною реакцією на запропоноване повчання є 

сміх. У переважній більшості випадків така реакція свідчить про абсолютне 

неприйняття повчання та відмову слідувати інструкції. Проте у даному 

випадку така реакція пояснюється контекстуальним чинником. Адресат 

залишає рідну домівку, і прощання з нею виявилося дуже непростим 

моментом для усієї родини. Саме тому батько намагається розвіяти сум та 

підбадьорити усіх, про що свідчить вказівка на його невербальну поведінку, 

що передує повчанню: Daddy’s comic appearance, he gives me the wide grin.   

З цією ж метою адресант вдається до фрагментарного фатичного 

повчання Don’t pick your nose in public. Поєднання ПІД з фатичним елементом 

породжує антиклімакс (низхідну градацію). Цей стилістичний прийом створює 

ефект несподіванки, руйнує усі очікування адресата та надає розмові 

жартівливого тону. Донька виражає солідарність з батьком, яка 

маніфестується у їх синхронних невербальних виявах, таких як makes us both 

giggle. Ще одним виявом такої солідарності виступає сміх, який жодним 

чином не применшує результативність повчання. Свідчення цьому ми 

знаходимо у ремінісценціях адресата повчання:            

I try to speak, to say something funny and glib like my father would have. 

“Don’t pick your nose in public. And remember to put the butter back in the 

icebox.” But I can’t find the words. I squeeze Kurt’s hand, knowing that he is feeling 

the same way (Hawn, 477). 

Поведінка адресата у 

великому місті 

Ставлення оточуючих 
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Адресат повчання, через кілька десятиріч після розмови з батьком, все ще 

пам’ятає його напучення, серйозні життєві поради та жарти. Проводжаючи 

сина до університету, жінка намагається відтворити батьківське повчання, 

оскільки вважає його надзвичайно цінним та доречним. Таким чином, 

фатичний елемент, який завершує інструктивний дискурс, сприяє ефективності 

повчання, допомагає зняти напружений тон розмови та покращити відносини 

між комунікантами. Нами також було встановлено, що фрагментарна форма 

ПФД може бути виражена не лише імперативними, але й аффірмативними 

висловленнями. Наприклад:    

“Oh. Look, seriously – be careful, will you? And if it’s at all possible, call me 

tomorrow evening, just to let me know where you are and how things are going.” 

“Why?” 

“Just to be on the safe side.” 

“He thinks I’m Evelyn Kittredge.” 

“Well call me anyway. It can’t hurt. Besides, my hair greys easily.” 

“All right” (Ira Levin, 158). 

Вище представлено типовий ПФД з фатичним елементом. Адресант дає 

вказівки своїй подрузі, як їй слід поводити себе у доволі небезпечній ситуації, 

та наголошує на необхідності зателефонувати йому. Тон адресанта можна 

охарактеризувати як некатегоричний, зважаючи на наявність мітигованого 

імперативу (tag imperative) be careful, will you? та підрядного речення умови if 

it’s at all possible. Зазначаючи мету інструкції, адресант використовує 

прислівник just, який применшує важливість вказаної мети.  

 Цілком логічно, що невдало обрані мовні засоби негативно впливають на 

ефективність інструктивного повчання. Хоча адресат не виражає прямої 

відмови виконати надану інструкцію, він ставить під сумнів її доцільність, 

використовуючи спочатку еліптичне спеціальне запитання Why?, а потім 

непряму відмову на основі стверджувальної граматичної структури He thinks 

I’m Evelyn Kittredge, тобто: потенційний злочинець не знає моє справжнє ім’я, 

я нічим не ризикую, тому я не буду тобі телефонувати. 



194 

 

 Адресанту доводиться використовувати прийоми підсилення 

інструктивного впливу. Спочатку він відхиляє відмову адресата, повторюючи 

інструкцію та супроводжуючи її дискурсивним маркером anyway, який 

сигналізує про повернення до попередньої теми розмови. Далі адресант будує 

логічну секвенцію інструктивного дискурсу, наголошуючи причинно-

наслідковий зв'язок дії, яку він очікує від адресата та явищ об’єктивної 

дійсності. Саме в рамках логічної секвенції знаходиться фрагмент ПФД my 

hair greys easily. Висловлення гіперболізованого характеру виступає 

допоміжним аргументом, який містить виражене емоційне забарвлення та 

виражає тривогу адресанта і його переживання. 

Таким чином, фатичне повчання у фрагментарній формі апелює до 

емоційної сфери адресата, а також пом’якшує підкреслену імперативність 

інструкції. На нашу думку, наявність фатичного елемента допомагає адресанту 

реалізувати свою комунікативну інтенцію, оскільки адресат висловив згоду 

виконати повчання. Фатичне аффірмативне висловлення виступає елементом 

логічної секвенції ПІД. 

Фрагментарна форма є специфічною особливістю ПФД. Ми визначаємо 

фрагментарну форму за кількісним співвідношенням дискурсивних елементів 

різних типів: моралістичного, інструктивного та фатичного. Фатичний дискурс 

у фрагментарній формі може розпочинати та замикати повчання. У першому 

випадку фатичне повчання виконує роль проміжної ланки, яка забезпечує 

плавний перехід до моралістичного або інструктивного повчання. У другому 

випадку фатичне повчання покликане мітігувати імперативність висловлення, 

створити жартівливу та невимушену атмосферу спілкування. Часто таке 

повчання породжує низхідну градацію.    

 

4.3. Актуалізація стратегії девалідизації повчання та її тактик 

 

Проведений нами аналіз ілюстративного матеріалу дозволив дійти 

висновку, що єдиною стратегією ПФД є девалідизація повчання. Стратегія 
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девалідизації повчання полягає у навмисному применшенні адресантом 

повчального впливу та ослабленні іллокутивних сил тих висловлень, з яких 

складається повчання. Адресант намагається організувати фатичне повчання 

таким чином, щоб адресат не розумів його буквально та не сприймав повчання 

як вказівку до дії або напучення. Стратегія девалідизації допомагає усунути на 

задній план формальні ознаки ПД й акцентує увагу на фатичній та емотивній 

функціях повчання.   

У дискурсивному просторі стратегія девалідизації може бути реалізована 

за допомогою як вербальних, так і невербальних мовних засобів.  

Вербальними засобами реалізації стратегії девалідизації повчання виступають 

мовні одиниці лексичного та синтаксичного рівня, різноманітні стилістичні 

прийоми: метафора, персоніфікація, порівняння, гіпербола, мейозис, антитеза, 

парадокс. Використовуючи стратегію девалідизації повчання, адресант може 

вдаватися до таких тактик: 

 тактика створення парадоксу; 

 тактика зміни тональності дискурсу. 

Тактика створення парадоксу полягає у конструюванні такого повчання, 

яке суперечить здоровому глузду, містить внутрішні протиріччя й 

невідповідність причинно-наслідкових зв’язків. Адресат відразу кваліфікує 

таке повчання як невалідне та неможливе виконати. Супроводжуючі 

невербальні засоби допомагають уникнути двозначності, позначаючи 

фатичний характер повчання, проте вербальні засоби відіграють у даній 

тактиці провідну роль. 

У роботі ми розглядаємо парадокс не лише як стилістичний прийом, в 

основі якого лежить оксюморон [240, c. 142; 316, c. 282], а також як категорію 

логіки, яка характеризується тим, що виходить за рамки формальних систем 

[215, c. 46] та мисленнєву конструкцію, яка призводить до неочікуваного 

протиріччя [247, c. 2]. У ПФД парадокс не обмежується окремими 

висловленнями, оскільки повчання часто буває парадоксальним в цілому.  
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Парадоксальні висловлення у ПФД характеризуються наявністю 

аргументації. Така особливість парадоксальних висловлень була відзначена 

Т. Тимошко та Дж. Хенле, які зазначали, що парадоксальні висловлення – це 

очевидно неможливі речі, які видаються добре підкріпленими без сумніву 

вдалими аргументами [287, c. 42]. Дослідники зазначають, що парадоксальна 

комунікація може створювати когнітивний або емоційний дискомфорт [287, 

c. 43], розважати  [247, c. 1], дивувати  [316, c. 282] та приховувати істину або 

певний філософський зміст [261, c. 219].    

Слід зауважити, що усі вказані функції парадоксу спостерігаються у 

ПФД, проте ступінь їх вираження суттєво відрізняється. Як засвідчив аналіз 

ілюстративного матеріалу, основною функцією парадоксу виступає 

девалідизація повчання, яка часто поєднується із розважальною функцією: 

парадоксальні висловлення викликають сміх, жарти у відповідь, знімають 

відчуття напруги між співрозмовниками. Інші функції парадоксу в рамках 

фатичного повчання є вторинними. Наприклад:  

The room again was largely empty; there were a few chairs set about it, and a 

pair of matching tables at either side, and some paintings, and leading up from the 

back of it was a staircase, wide, curving, infinitely graceful and as far Angie could 

see, completely unsupported, 

“That’s the famous flying staircase,” said Virginia, “It’s pretty, isn’t it? Don’t 

ask me how it stays up because I don’t know, and don’t ask Alexander either, 

because he’ll tell you. Come on, down here to the kitchen and my darling 

Charlotte” (Vincenzi, 98). 

У наведеному фрагменті ПФД виступає елементом світської бесіди, яку 

господиня будинку веде зі своїми гостями. Повчання,  втілене в граматичну 

форму заперечного імперативу don’t ask, має чітко виражений інструктивний 

характер та супроводжується аргументацією каузального типу. Проте надана 

інструкція девалідизується адресантом внаслідок створення парадоксу, що 

полягає в антагонічності аргументів: because I don’t know та because he’ll tell 

you. Парадоксальність ПФД досягається за рахунок поєднання кількох 
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стилістичних засобів – анафори, паралелізму та антитези, а також порушення 

логічних зв’язків у висловленні. 

Таким чином, отримавши внутрішньо суперечливу інструктивну вказівку, 

адресат утримається від виконання будь-яких дій і буде сприймати зазначене 

повчання як жарт та спробу підтримати розмову. У наведеному фрагменті 

фатичне повчання поєднується зі стандартною інструкцією Come on, down here 

to the kitchen and my darling Charlotte. Незважаючи на те, що адресант не 

маркував перехід до нового типу дискурсивного витвору, ми вважаємо, що 

комунікативна ситуація та наявний дейктичний елемент down here допомагають 

адресату провести межу між справжньою та фатичною інструкцією. 

Парадоксальність ПФД також може обумовлюватися суперечливою та 

непослідовною поведінкою адресанта. Наприклад: 

“I think you’re an asshole for standing up that woman.” 

“Don’t use the word ‘asshole,’ Bea. Anyway, who told you that I stood her 

up?” 

“Uncle Al.” 

“Uncle Al is an asshole; he should keep my business to himself. And you know 

what else, honey? You know what the good doctor said today about donating blood?” 

He struggles with opening the film on a Pringles box (Cecelia Ahern, 21). 

Наведений приклад відтворює фрагмент розмови батька з донькою. 

Повчання батька представлене заперечним імперативом і стосується 

використання донькою вульгаризму asshole. Тим не менше, у своїй наступній 

репліці батько сам використовує цю лексичну одиницю. Парадокс наведеного 

ПФД полягає у тому, що поведінка адресанта зовсім не відповідає його 

повчанню. Як ми уже зазначали, тактика власного прикладу адресанта 

використовується в ПІД, якщо адресант обирає демонстративну стратегію. 

Власний приклад адресанта також виступає одним із інструментів підсилення 

моралістичного повчання. Негативний приклад, який демонструє адресант, 

повністю нівелює повчальний вплив. 
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Непослідовна поведінка адресанта також виявляється у тому, що він 

жодним чином не намагається підсилити своє повчання аргументацією або 

певними логічними секвенціями. Натомість, він відразу завершує повчання, 

використовуючи з цією метою дискурсивний маркер anyway, який сигналізує 

про перехід до нової теми розмови. Така комунікативна поведінка свідчить про 

цілковиту байдужість адресанта до реакції адресата на запропоноване 

повчання, а отже – відсутність зацікавленості у позитивному результаті 

повчального впливу. Швидку зміну теми ми вважаємо порушенням логічних 

зв’язків дискурсивної структури, яке позбавляє повчання комунікативної сили. 

Наприклад: 

/…/ What are you going to wear?” 

“My short black skirt and a T-shirt.” 

“Oh, now you’re not going to go looking like a s1oppy tramp in dull colors. 

Put something smart and bright on. What about that lovely cerise two-piece you 

used to wear? Oh, by the way, did I tell you Una’s gone down the Nile?” 

Grrrr. Felt so bad when she put the phone down that smoked five Silk Cut in 

row. Non-vg start today (Fielding, 107). 

Вище представлено фрагмент телефонної розмови матері з донькою. 

Інструкція матері стосується вибору донькою вбрання для першого дня на 

новому місці роботи. Спочатку ПІД позначений авторитарністю, яка 

простежується у різкій критиці доньчиного смаку – наданні негативної оцінки з 

використанням дерогативного порівняння to go looking like a s1oppy tramp та 

використанні прямого імперативу Put something smart and bright on. Такі мовні 

засоби характерні для інструкції з високим рівнем асертивності та 

характеризують адресанта як авторитарну особистість з низхідним статусним 

вектором.  

Проте далі асертивність інструкції починає знижуватися, адресант вдається 

до пом’якшеної спонукальної структури, яка вводиться висловом what about. Не 

чекаючи на відповідь доньки, матір несподівано переходить до нової теми 

розмови, про що сигналізує дискурсивний маркер by the way. Попередня 
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інструкція та нова тема розмови абсолютно не пов’язані між собою. Внаслідок 

такої комунікативної поведінки адресанта порушується логічна структура 

інструкції і повчання переходить у розряд фатичного з яскраво вираженим 

емотивним складником. 

ПФД виражає невдоволення матері, її несхвалення доньчиного смаку. 

Реакція адресата представлена в авторському наративі: стилістичний прийом 

ономатопії Grrrr, який відтворює вербальний вияв емоцій після отримання 

інструкції, а також загальнооцінні висловлення felt so bad та non-vg start today, 

які вказують на оцінку адресантом ситуації в цілому. Таким чином, фатичне 

повчання абсолютно не скоригувало поведінку адресата, а лише негативно 

вплинуло на його емотивну сферу та зіпсувало настрій.  

Стилістичні прийоми мейозису, гіперболи та метафори, які 

використовуються адресантом з метою реалізації тактики створення парадоксу, 

часто призводять до того, що адресат не має фізичної змоги виконати надане 

повчання, оскільки воно є нереалістичним. Наприклад: 

“I take it you don’t want to talk about my moving in with Peter?” 

“You’re a child. You and Peter can move into your old dollhouse, which I still 

have in storage. I’ll set it up in the living room. It’ll be real nice and cozy.” 

“I’m eighteen. Not a child anymore. I’ve lived alone away from home for two 

years now” (Cecelia Ahern, 20). 

Інструктивне повчання, яке батько надає своїй доньці, ґрунтується на 

стилістичному прийомі мейозису. Такий прийом вказує на небажання адресанта 

серйозно обговорювати питання спільного проживання доньки з її хлопцем. 

Мейозис також виступає інструментом девалідизації повчання, оскільки 

позбавляє його реалістичності. Стандартні інструкції мають конкретно-

предметний характер та вирізняються визначеністю просторових і 

темпоральних координат. Такі інструкції розуміються адресатом буквально. На 

противагу цьому, настанови та інструкції, які містять вищевказані стилістичні 

прийоми, наділені переносним значенням і виконують фатичну та емотивну 

функції.    
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Ще однією тактикою реалізації стратегії девалідизації повчання виступає 

тактика зміни тональності дискурсу. Визначення поняття «тональність 

дискурсу» у лінгвістичній науці залежить від того, який підхід пропагує той чи 

інший дослідник. Наприклад, прихильник прагмалінгвістичного підходу 

М. Халідей розглядає тональність (tenor) або стиль дискурсу як один із вимірів 

регістру – способів та засобів спілкування. У трактуванні М. Халідея 

тональність – це відносини соціальних ролей, які виникають між 

комунікантами в конкретній ситуації [220]. У площині особистісного аспекту 

тональності виділяють застиглу, формальну, консультативну, повсякденну й 

інтимну тональність [202, c. 451].   

В. І. Карасик, який ґрунтує свої лінгвістичні дослідження на засадах 

соціолінгвістики, розглядає тонально-жанрові виміри дискурсу разом із його 

структурними характеристиками. Як стверджує дослідник, тональність 

дискурсу охоплює такі параметри, як серйозність або несерйозність, побутовий 

або ритуальний характер, прагнення до консенсусу чи конфлікту, пряме або 

непряме вираження інтенцій та спрямованість на інформативне або фатичне 

спілкування [67, c. 233]. Також тональність дискурсу розглядається у 

соціолінгвістиці як ситуативна варіативність [75].    

 У нашому дослідженні тональність дискурсу аналізується лише в межах 

такого параметру, як формальність. Ми розрізняємо три види тональності: 

нейтральну, формальну та розмовну. Ми погоджуємося з вищенаведеними 

положеннями і вважаємо, що тональність дискурсу визначається ролями 

комунікантів, їх статусом та ситуацією спілкування. Окрім цього, на 

тональність дискурсу можуть впливати й інші фактори, а саме інтенції та 

психоемоційний стан комунікантів. Саме ці фактори обумовлюють 

використання тактики зміни тональності дискурсу з метою девалідизації 

повчального впливу.  

Аналіз ілюстративного матеріалу показав, що повчання може бути 

валідним при будь-якій тональності дискурсу, якщо ця тональність відповідає 

соціальним ролям комунікантів та їх статусу. Проте невідповідність 
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тональності дискурсу певній адресантно-адресатній конфігурації є одним із 

показників фатичної природи ПД, виявом «мовної гри», яка проводиться із 

порушенням конвенційних правил. Нами було встановлено, що зміна 

тональності дискурсу може відбуватися у таких напрямках: розмовна → 

формальна та нейтральна → розмовна.   

Зміна розмовної тональності дискурсу на формальну спостерігається в 

інтеракції комунікантів, яких пов’язують близькі родинні або дружні 

відносини. Формальна тональність дискурсу дисонує з комунікативною 

ситуацією, яка вимагає невимушеного спілкування. ПД формальної тональності 

характеризується підвищеною категоричністю та авторитарністю. Незважаючи 

на це, повчання сприймається адресатом як жарт, оскільки справжня інтенція та 

емоції адресанта маніфестуються за допомогою невербальних засобів [294]. 

Наприклад: 

“Yeah, I need a break. I’ll be home in about twenty minutes. Don’t go to bed till 

I get there.” She smiled at the warning. 

“There’s no danger of that. I came home with a full briefcase.” 

“Well, park it somewhere when I get there, Mrs Whitman. I want your full 

attention.” He was dying to see her. /…/ 

“I promise you will have my full attention, Doctor. /…/” She grinned and he 

smiled, envisioning her, as beautiful and sensuous as ever (Steel, 24). 

Вище представлено розмову між чоловіком та дружиною, яка відбувається 

у формальній тональності. Повчання інструктивного типу реалізується за 

допомогою заперечного імперативу Don’t go to bed till I get there та 

стверджувального імперативу park it somewhere when I get there. Підвищеною 

формальністю також відзначені форми звертання комунікантів один до одного 

–  Mrs Whitman та Doctor, які належать до соціальної та професійної сфери, а не 

до царини сімейного дискурсу.  

Такий невербальний вияв емоцій адресанта як посмішка свідчить про те, 

що уся формальність та серйозність розмови є вдаваною. Отже, повчання 

виконує лише фатичну та емотивну функції, воно жодним чином не покликане 
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регулювати поведінку адресата. У свою чергу, адресат повчання відразу 

відгукується на запропоновану мовну гру, підтримуючи формальний тон 

розмови, проте її невербальна реакція smiled та grinned маніфестує жартівливий 

настрій.    

Зміна тональності дискурсу у напрямку підвищення формальності чітко 

простежується на лексичному та синтактичному рівнях. У повчанні адресанта 

переважають книжні лексичні одиниці, кліше та складні граматичні структури 

– пасивний стан, складнопідрядні та складносурядні речення, інфінітивні та 

дієприкметникові конструкції. Також повчання містить велику кількість 

конекторів та дискурсивних маркерів. Наприклад:             

You appear to have forgotten your skirt. As I think is made perfectly clear in 

your contract of employment, staff are expected to be fully dressed at all times. 

Absent, Jones, not abscent. Blatantly, not blatently. Please attempt to acquire at 

least perfunctory grasp of spelling. Though by no means trying to suggest language 

fixed rather than constantly adapting, fluctuating tool of communication (cf 

Hoenigswald) computer spell check might help (Fielding, 18). 

Вище представлено ПФД у формі повідомлень електронною поштою, які 

автор надсилав своїй колезі. Інтенція автора повідомлень – встановити більш 

тісний контакт з адресатом, завоювати симпатію дівчини. Проте тональність 

дискурсу, незважаючи на відсутність прямих імперативів, відзначена високим 

рівнем формальності. Цьому сприяє використання книжних слів attempt, 

acquire, perfunctory, adapting, fluctuating, наукового терміну tool of 

communication, значна кількість пасивних та інфінітивних конструкцій, а також 

посилання на авторитетне джерело (cf Hoenigswald). Тим не менше, таке 

нагромадження засобів формалізації дискурсу не заважає адресату зрозуміти 

справжнє призначення вказаних повідомлень і вона надзвичайно радіє 

отриманим листам та кваліфікує їх як спробу флірту (Hah! Undeniably 

flirtatious).      

Вдаючись до тактики зміни тональності дискурсу, адресант також може 

надавати повчанню підкреслено розмовної тональності. Такий прийом 
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спостерігається при спілкуванні знайомих або колег, яких не пов’язують 

близькі стосунки. Надання ПД неформальної тональності може свідчити як про 

намагання адресанта встановити більш тісні відносини зі співрозмовником, так 

і про певні негативні емоції з боку адресанта. Наприклад:  

“That’s good. A good explanation. And I have invented you. I created you in 

these pictures, right? You are my subject. My object. No, subject is a better word 

because it means you are two things to me: the subject matter of my picture and my 

subject in that I have dominion over you. Haha! I like it. You are under my rule, girl. 

Yeah, that’s good. Real good!" 

He stopped looking at me and roamed around the room, “getting the feel,” I 

presumed. 

“Well pin a rose on you. Don’t break your arm patting yourself on the back, 

you goddamn egomaniac” (Trott, 177). 

Вище представлено фрагмент розмови жінки із незнайомим фотографом, 

який без дозволу зробив знімки та доволі зухвало поводить себе у її будинку. У 

цьому випадку ПФД має очевидний емотивний складник – вираження 

негативного ставлення до співрозмовника. Повчання втілюють заперечний та 

стверджувальний імперативи, а розмовної тональності йому надає звертання з 

елементом інвективи you goddamn egomaniac та прийом гіперболізації в 

заперечному імперативі Don’t break your arm patting yourself on the back.   

Розмовна тональність ПФД також відзначається великою кількістю 

просторічних слів та висловлень, жаргонізмів, вульгаризмів, скороченими 

граматичними формами, еліптичними та вставними конструкціями, 

порушенням граматичних правил, значно активнішим невербальним 

супроводом порівняно з нейтральною та формальною тональностями. 

Наприклад: 

“Susan Sinclair, you’re lying through your teeth. You know darned well that he 

turns you on like crazy. You talk a good game, but I think that down deep the idea of 

getting involved with somebody like Ross scares the pants off you. He might stir 
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some – God forbid – mindless passion in your soul. Why don’t you come out from 

behind that wall you’ve built and shake your booty at a real man for a change?” 

Sniffing, Susan replied, “Shaking my booty is not my style.” 

Linda wiggled her eyebrows and grinned. “It’s a real kick. You ought to try it. I 

double-dog dare you” (Hudson, 25–26). 

 Представлений фрагмент ПФД відтворює розмову двох знайомих жінок. 

Повчання насичене ідіомами та висловами розмовного характеру: lying through 

your teeth, darned well, turns you on like crazy, scares the pants off you, shake your 

booty, a real kick, double-dog dare. Слід також відзначити активні невербальні 

вияви емоцій комунікантів sniffing, wiggled her eyebrows and grinned. Усі ці 

засоби виступають інструментами реалізації тактики зміни тональності 

дискурсу в результаті чого повчання втрачає свою валідність та 

перетворюється на жартівливий обмін репліками.  

 При відтворенні розмовної тональності ПД на письмі часто 

використовуються графони, які відтворюють особливості вимови 

співрозмовників, темп їхнього мовлення та специфіку паузації. Наприклад:  

I remember Richard from Texas advising me at one point, vis-à-vis my love life, 

“You need a droughtbreaker, baby. Gotta go find yo’self a rainmaker” (Gilbert, 

289). 

Представлене фатичне повчання, яке чоловік дає своїй знайомій, 

характеризується розмовною тональністю та високим ступенем 

метафоричності. Розмовна тональність маніфестується завдяки графонам gotta 

та yo’self, а також звертанню baby. Метафоричність повчання полягає у тому, 

що адресант порівнює самотність з періодом посухи і використовує 

жартівливо-іронічні оказіональні номінації droughtbreaker та rainmaker, які 

позначають нового коханого знайомої. 

Єдиною стратегією ПФД виступає стратегія девалідизації повчання, яка 

може бути реалізована у мовленні за допомогою тактики створення парадоксу, 

а також тактики зміни тональності дискурсу. При використанні першої тактики 

спостерігаються порушення логічних та хронологічних інструктивних 
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секвенцій, контрадикторність наявних аргументів, непослідовна поведінка 

адресанта та несподівана зміна теми розмови. Тактика зміни тональності 

полягає у формалізації ПД або, навпаки, наданню йому розмовного характеру.   
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Висновки до четвертого розділу 

 

Ми визначаємо ПФД як комунікативний витвір, в якому спостерігається 

конвергенція двох функцій – фатичної та емотивної. Фатична функція полягає у 

підтриманні та завершенні мовленнєвого контакту зі співрозмовником, в той 

час як емотивна функція зосереджена навколо почуттів та емоцій адресанта, а 

також його ставлення до адресата. З метою реалізації фатичної та емотивної 

функції повчання адресант використовує широкий інструментарій вербальних 

та невербальних засобів.  

Основними показниками фатичного характеру повчання слугує тема 

розмови (жартівлива або тривіальна), незавершений характер повчання (зміна 

теми), стилістичні прийоми – метафора, антономазія, персоніфікація, іронія, 

гіпербола, літота, зевгма, антитеза, а також невербальні вияви емоцій, 

наприклад сміх. Про наявність емотивної функції свідчить використання 

адресантом фатичних емотонів, висловлень оцінного характеру, порушення 

послідовності фатичних реплік та невербальні компоненти комунікації.      

Характерною особливістю ПФД є поширене використання його 

фрагментарної форми. Відмінність між стандартною та фрагментарною 

формами полягає у співвідношенні елементів ПФД з елементами інших видів 

повчання. Компонування структурних елементів повчання визначається 

інтенцією адресанта. Фрагментарна форма ПФД спостерігається в рамках 

інших видів ПД – ПМД або ПІД. 

Єдиною стратегією ПФД є девалідизація повчання. Стратегія 

девалідизації повчання полягає у навмисному применшенні адресантом 

повчального впливу та ослабленні іллокутивних сил тих висловлень, з яких 

складається повчання. Вказана стратегія знаходить своє матеріальне втілення у 

мовленні за допомогою двох тактик: тактики створення парадоксу й тактики 

зміни тональності дискурсу. 

Тактика створення парадоксу полягає у конструюванні такого повчання, 

яке суперечить здоровому глузду, містить внутрішні протиріччя та 
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невідповідність причинно-наслідкових зв’язків. При використанні цієї тактики 

спостерігаються порушення логічних та хронологічних інструктивних 

секвенцій, контрадикторність наявних аргументів, непослідовна поведінка 

адресанта та несподівана зміна теми розмови. 

Нами було встановлено, що зміна тональності дискурсу може відбуватися 

у таких напрямках: розмовна→ формальна та нейтральна→ розмовна. Зміна 

тональності дискурсу у напрямку підвищення формальності чітко 

простежується на лексичному та синтактичному рівні. У повчанні адресанта 

переважають книжні лексичні одиниці, кліше та складні граматичні структури 

– пасивний стан, складнопідрядні та складносурядні речення, інфінітивні та 

дієприкметникові конструкції. Також повчання містить велику кількість 

конекторів та дискурсивних маркерів. 

Розмовна тональність ПД відзначається великою кількістю просторічних 

слів та висловлень, жаргонізмів, вульгаризмів, скороченими граматичними 

формами, еліптичними та вставними конструкціями, порушенням граматичних 

правил, значно активнішим невербальним супроводом порівняно з 

нейтральною та формальною тональностями. При відтворенні розмовної 

тональності ПД на письмі часто використовуються графони, які відтворюють 

особливості вимови співрозмовників, темп їхнього мовлення та специфіку 

паузації.   

Основні положення розділу відображено в публікаціях автора [24; 31; 

294]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Повчальний дискурс – це цілеспрямований комунікативний вплив, 

зумовлений особливою адресантно-адресатною конфігурацією із закріпленими 

ролями, з іллокутивною метою адресанта здійснити повчання комунікативного 

партнера/партнерів, що включає вербальний та невербальний компоненти 

комунікації. 

2. Адресант наділений статусним чи ситуативним правом повчати 

партнера по комунікації. Хронотоп повчального дискурсу можна 

репрезентувати так: теперішнє → майбутнє, лише теперішнє або минуле → 

теперішнє → майбутнє. Головні цілі повчального дискурсу – передати досвід, 

знання, моральні установки. Цінності постають ядром повчального дискурсу, 

утворюючи аксіологічну шкалу, якою керується адресант. Стратегії й тактики 

повчального дискурсу визначає інтенція мовця. Матеріалом повчального 

дискурсу виступають явища навколишнього світу – дії та поведінка людей, 

статусні й сімейні ролі, устрій суспільства. Виокремлено три різновиди 

повчального дискурсу – моралістичний, інструктивний і фатичний. Повчальний 

дискурс насичений прецедентними текстами, зокрема цитатами, афоризмами, 

притчами тощо. Серед дискурсивних формул найпоширенішими є директиви, 

констативи й менасиви.  

3. Повчальний моралістичний дискурс – це статусно маркований 

комунікативний вплив, основним завданням якого є передавання адресатові 

моральних правил та установок, а також корекція його девіантної поведінки. 

Цей тип дискурсу містить аксіологічний і персуазивний компоненти, 

соціальним складником виступають статусно-рольові відносини комунікантів. 

Повчальний інструктивний дискурс – це асертивний комунікативний вплив, 

покликаний сформувати в адресата конкретно-предметну компетенцію або 

поведінкову модель у певній ситуації. Характеристиками цього виду дискурсу є 

секвенційність, асертивний характер висловлень і компетентність адресанта. 
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Повчальний фатичний дискурс – м’який комунікативний вплив, що 

демонструє конвергенцію фатичної та емотивної функцій. 

4. У повчальному моралістичному дискурсі реалізація інтенції мовця 

досягається через персуазивну стратегію (тактики підсилення або применшення 

певної моделі поведінки) та стратегію домінування (тактики демонстрації 

статусу, погрози чи висміювання). У повчальному інструктивному дискурсі 

арсенал засобів впливу адресанта на адресата нараховує чотири стратегії: 

стратегію множинності інструкцій (тактики нагромадження інструкцій, 

пропозиції альтернативи, моделювання секвенції), демонстративну (тактики 

власного прикладу адресанта та залучення адресата в процес),  застереження 

(тактики абстрагування негативних наслідків, адресації негативних наслідків) і 

тиску на співрозмовника (тактики повтору інструкції, вимагання згоди адресата 

й перевірки інструкції). Повчальний фатичний дискурс містить єдину стратегію 

– девалідизацію повчання (тактики  створення парадоксу й зміни тональності 

дискурсу).   

5. Тактики персуазивної стратегії в повчальному моралістичному 

дискурсі актуалізуються за допомогою оцінних елементів, модальних дієслів 

must, could, might (часто в поєднанні з перфектними інфінітивами), умовних 

речень трьох типів, модальних конструкцій на зразок had better, імперативних 

конструкцій, часових форм Present Continuous, Present Perfect, Future Simple, 

Future Continuous, Future Perfect, спонукальних конструкцій типу let’s + inf, 

підсилювальної частки do. Мовними засобами актуалізації стратегії 

домінування є інвективна лексика (тактика висміювання), умовні речення трьох 

типів та граматичні форми на позначення майбутньої дії: звороти to be going to, 

to be about to, часові форми Present Continuous, Future Simple, Future Continuous 

(тактика погрози), конструкція Complex Object з дієсловом want, імперативи, 

дерогативна лексика (тактика демонстрації статусу).     

Тактики стратегії множинності інструкцій в повчальному інструктивному 

дискурсі актуалізуються за допомогою імперативних зворотів, підрядних речень 

умови та часу, модальних дієслів could, should, модального вислову have to, 
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дейктичних елементів, прислівників часу та сполучників сурядності. 

Демонстративна стратегія маркується лексичними одиницями to show, to 

demonstrate, to teach, to follow, to imitate, to practise, спонукальним зворотом 

let’s. Для стратегії застереження властиві граматичні форми на позначення 

майбутньої дії: звороти to be going to, to be about to, часові форми Present 

Continuous, Future Simple, Future Continuous, Future Perfect та умовні речення 

першого типу. Тактика абстрагування негативних наслідків, як один із 

механізмів реалізації цієї стратегії, вирізняється великою кількістю 

безособових речень. Стратегія тиску на співрозмовника містить значну 

кількість імперативів, анафоричних та епіфоричних повторів (тактики повтору 

інструкції та перевірки інструкції), Complex Object, імперативи, загальні й 

розділові питання (тактика вимагання згоди адресата). 

Мовними засобами актуалізації стратегії девалідизації повчання в 

повчальному фатичному дискурсі є різноманітні стилістичні прийоми – 

метафора, антономазія, персоніфікація, іронія, гіпербола, літота, зевгма, 

антитеза (тактика створення парадоксу), а також підкреслений перехід від 

розмовної лексики до книжної і навпаки (тактика зміни тональності дискурсу).     

6. У повчальному моралістичному дискурсі поширеними є такі 

дискурсивні маркери: and (сигнал про зв’язок між двома фрагментами 

мовлення), well (підсумок вищезазначеного), but (протиставлення, контраст), 

now (зміна теми), oh (розуміння сказаного), listen (сигнал про зміну 

комунікативного ходу), I mean (уточнення вищевказаного). У повчальному 

інструктивному дискурсі найчастіше трапляються дискурсивні маркери and 

(сигнал про зв’язок між двома фрагментами мовлення), look (сигнал про зміну 

комунікативного ходу), now (підсумок вищезазначеного). Повчальному 

фатичному дискурсу властиві такі маркери, як oh (подив, підхоплення 

ініціативи співрозмовника), well (підсумок вищесказаного).  

7. Серед невербальних засобів кінесика посідає провідне місце в 

повчальному дискурсі. Частка таких виявів у моралістичному дискурсі 

складає    53 % з боку адресанта та 63 % з боку адресата (look hard at sb, stare 
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at sb, an impassive face, pull down one’s finger, laugh, smile, shake head, face sb, 

nod, etc.). На другому місці просодичні вияви – 32 % і 25 % відповідно (pause, 

say softly, shout, etc.). У повчальному інструктивному дискурсі кінесичні 

невербальні засоби ще більш поширені – 69 % з боку адресанта і 57 % з боку 

адресата (look at sb/sth, laugh, nod, shake head, etc.). У повчальному 

фатичному дискурсі виявлено домінування цих двох систем кодування: 

кінесика складає 69 % (адресант і адресат) (grin, laugh, smile, giggle, etc.), а 

просодика (whisper, grumble, etc.) – 17 % (адресант) і 15 % (адресат) від усіх 

невербальних виявів. 

Перспективи дослідження вбачаємо в аналізі лінгвокультурних та 

гендерних особливостей повчального дискурсу, залученні останніх досягнень 

лінгвоконцептології (визначення концептуальних метафор у повчальному 

дискурсі), розширенні спектра соціальних характеристик, що підлягають 

аналізу (вік, професія, соціальне походження). 
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Додаток 1 

Позитивні оцінні елементи 

в повчальному моралістичному дискурсі 

 

№ 

п/п 

Мовна одиниця Абсолютна частота 

1.  good 27 

2.  nice 7 

3.  fine 6 

4.  important 4 

5.  real 4 

6.  better to … 3 

7.  brilliant 3 

8.  bright 3 

9.  great 3 

10.  beautiful 2 

11.  big 2 

12.  creative 2 

13.  fun 2 

14.  honest 2 

15.  love 2 

16.  marvelous 2 

17.  powerful 2 

18.  pretty 2 

19.  right 2 

20.  trust (v) 2 

21.  a straight arrow 1 

22.  adequate 1 

23.  admirable 1 

24.  advantage 1 

25.  all right 1 

26.  amazing 1 

27.  attractive 1 

28.  becoming 1 

29.  beneficial 1 

30.  better than 1 

31.  better things 1 

32.  care 1 

33.  cheerful 1 

34.  clearly 1 

35.  dear 1 

36.  delighted 1 

37.  dignity 1 

38.  dignity 1 

39.  discreetly 1 

40.  discretion 1 

41.  enjoy (v) 1 

42.  excellent 1 

43.  excited 1 

44.  extraordinary 1 
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45.  fair 1 

46.  far better 1 

47.  finish up the better off 1 

48.  for the better 1 

49.  forgive (v) 1 

50.  formidable 1 

51.  fortunate 1 

52.  friendly 1 

53.  full of spice and vinegar 1 

54.  funny 1 

55.  future 1 

56.  gift 1 

57.  glad 1 

58.  goodness 1 

59.  gorgeous 1 

60.  happiness 1 

61.  happy 1 

62.  harmless 1 

63.  healthy 1 

64.  helpful 1 

65.  I don’t dislike 1 

66.  ideal 1 

67.  integrity 1 

68.  it’s best that … 1 

69.  joy 1 

70.  kind 1 

71.  kindness 1 

72.  light (n) 1 

73.  loyalty 1 

74.  magnificent 1 

75.  mature 1 

76.  might be better 1 

77.  modern 1 

78.  new 1 

79.  not bad 1 

80.  peaceably 1 

81.  perfect 1 

82.  perfection 1 

83.  pleasing 1 

84.  pleasurable 1 

85.  pleasure 1 

86.  polite 1 

87.  practical 1 

88.  profitable 1 

89.  proud 1 

90.  reasonable 1 

91.  respect 1 

92.  satisfying 1 

93.  sense of right and wrong 1 

94.  sensible 1 
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95.  serious 1 

96.  sleek 1 

97.  stimulated 1 

98.  successful 1 

99.  super-dooper 1 

100.  superior 1 

101.  to be better off 1 

102.  to do what’s for the best 1 

103.  to make the best of smth 1 

104.  tolerance 1 

105.  top grossing 1 

106.  truth 1 

107.  truth 1 

108.  unique 1 

109.  up to date 1 

110.  valuable 1 

111.  very well 1 

112.  welfare 1 

113.  well spoken 1 

114.  white 1 

115.  whole 1 

116.  wonderful 1 

117.  worldly 1 

118.  worth +Ving 1 

119.  young 1 

 

 

Додаток 2 

Негативні оцінні елементи 

в повчальному моралістичному дискурсі 

 

№ 

п/п 

Мовна одиниця Абсолютна частота 

1.  stupid 

the stupidest thing 

8 

2.  silly 6 

3.  trouble 6 

4.  bad 5 

5.  fool 5 

6.  terrible 5 

7.  tough 5 

8.  idiot 4 

9.  crazy 3 

10.  hate (v) 3 

11.  nonsense 3 

12.  arsehole 

asshole 

2 

13.  ashes 2 

14.  bastard 2 

15.  cheap 2 
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16.  cheat (n) 2 

17.  dangerous 2 

18.  dawdle (v) 2 

19.  dumb 2 

20.  disgusting 2 

21.  disrespectful 2 

22.  finocchio 2 

23.  hard 2 

24.  hurt (v) 2 

25.  lie (v) 2 

26.  meanness 2 

27.  not good 2 

28.  problem 2 

29.  rude 2 

30.  unhappiness 2 

31.  upsetting 2 

32.  wrong 2 

33.  abominably 1 

34.  absurd 1 

35.  aggressor 1 

36.  appallingly 1 

37.  badly 1 

38.  bastardmobile 1 

39.  bittersweet 1 

40.   black 1 

41.  bloody 1 

42.  bully (v) 1 

43.  chatterbox 1 

44.  cheat (v) 1 

45.  childish 1 

46.  cluttered 1 

47.  competitive 1 

48.  complicated 1 

49.  cranky 1 

50.  crap 1 

51.  damned 1 

52.  dark (adj) 1 

53.  dark (n) 1 

54.  darkness 1 

55.  deceit 1 

56.  desensitized 1 

57.  despise (v) 1 

58.  difficult 1 

59.  dingy 1 

60.  dirty 1 

61.  disaster 1 

62.  disastrous 1 

63.  discourteous 1 

64.  disgracefully 1 

65.  dishonest 1 
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66.  dissolute 1 

67.  donkey 1 

68.  dope 1 

69.  dullness 1 

70.  empty 1 

71.  excruciating 1 

72.  fake 1 

73.  fall (n) 1 

74.  false 1 

75.  fancy 1 

76.  fart 1 

77.  fatalist 1 

78.  fed-up 1 

79.  finished 1 

80.  foreboding 1 

81.  foul 1 

82.  frightened 1 

83.  frightening 1 

84.  fuckin 1 

85.  go to pot 1 

86.  goddamned 1 

87.  god-forsaken 1 

88.  goof around 1 

89.  grotesquely  1 

90.  hollow 1 

91.  horrible 1 

92.  I hope you have brains enough 1 

93.  ignoble 1 

94.  immature 1 

95.  incompetent 1 

96.  incontinent 1 

97.  intolerable 1 

98.  intolerable 1 

99.  irrationally 1 

100.  isn’t much use to anyone 1 

101.  it won’t do you any good. 1 

102.  kicker 1 

103.  libertine 1 

104.  ludicrous 1 

105.  mad 1 

106.  madness 1 

107.  make sb sick 1 

108.  malicious 1 

109.  mean 1 

110.  mess 1 

111.  mischief 1 

112.  misdemeanor 1 

113.  moldy 1 

114.  nasty 1 

115.  negative 1 
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116.  negativity 1 

117.  never be happy 1 

118.  no better than 1 

119.  no dignity 1 

120.  no good 1 

121.  no self-control 1 

122.  no-good (adj) 1 

123.  nosy 1 

124.  not all sweet music 1 

125.  not competent 1 

126.  not easy 1 

127.  not good 1 

128.  not happily 1 

129.  not true 1 

130.  nothing worse than 1 

131.  old-fashioned 1 

132.  out of date 1 

133.  pampered 1 

134.  peevishness 1 

135.  poke one’s nose up 1 

136.  pompous 1 

137.  poor 1 

138.  ridiculous 1 

139.  rogue (adj) 1 

140.  rough 1 

141.  ruinous 1 

142.  sadness 1 

143.  scandal 1 

144.  self-centered 1 

145.  self-indulgent 1 

146.  selfish 1 

147.  shackled 1 

148.  shame (n) 1 

149.  shit 1 

150.  skunk 1 

151.  sloppy 1 

152.  snake 1 

153.  something you’ll regret 1 

154.  spoiled 1 

155.  spoilt 1 

156.  steamed up 1 

157.  tatty 1 

158.  that makes it worse 1 

159.  the worst whore 1 

160.  timid 1 

161.  to be sick 1 

162.  to be sickened by 1 

163.  tramp 1 

164.  troubled 1 

165.  unacceptable 1 
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166.  undermine (v) 1 

167.  unhappy 1 

168.  unpleasant 1 

169.  unscrupulous 1 

170.  unworthy 1 

171.  void 1 

172.  vulgar 1 

173.  vulnerable 1 

174.  washed up 1 

175.  waste 1 

176.  white trash 1 

177.  wild-man 1 

178.  wimp 1 

179.  won’t do yourself any good 1 

180.  worst of all 1 

181.  wouldn’t be her kind of thing 1 

182.  wouldn’t enjoy 1 

183.  wreck 1 

184.  wretched 1 

185.  you better 1 

186.  you didn’t have brains enough 1 

187.  you won’t do yourself any good 1 

188.  you’d want to show 1 
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Додаток 3 

Невербальні засоби в повчальному моралістичному дискурсі 

Невербальні прояви з боку адресанта 

Кінесика 

Окулесичні невербальні засоби 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  blink (v) Fordlyson blinked twice but didn't change his 

expression. 

1 

2.  eye sb (v) Breathing hard, the old man waited, eying 

Alexander. 

1 

3.  eyes glare (n) Guitar didn’t smile at the familiar 

joke, but there was enough 

recognition of it in his face to soften 

the glare in his eyes. 

1 

fiery 

(adj) 

The old man shouted angrily, his face 

muscles working, his eyes fiery. 

1 

pink 

(adj) 

Opal's eyes only got pinker /…/ 1 

steady 

(adj) 

He fixed Ewan with a steady eye. 1 

unusual 

(adj) 

His unusual eyes looked like polished 

glass. 

1 

close (v) She closed her eyes for a moment, 

then opened them and shook her 

head. 

1 

glint (v) He looked at me with his little nickel-

colored eyes glinting under that straw 

fedora with the black silk hatband. 

1 

meet (v) She met his eyes now /…/ 1 

open (v) She closed her eyes for a moment, 

then opened them and shook her 

head. 

1 

roll (v) She rolled her eyes, /…/ 1 

singe (v) Guitar’s eyes with their phosphorous 

lights singed his heart a little 

1 

4.  give sb a look  1 

5.  glance (v) down He glanced down at the ground 

between his smooth-toe lace-ups. 

1 

at sb/sth O’Donnell glanced at both /…/ 3 

in sb’s 

direction 

/…/ made him glance in her 

direction. 

1 

back at 

sb 

She turned for the door, but then she 

glanced back at him. 

1 

6.  glare (v) Colonel Cathcart glared. 1 

7.  look (n) I gave her a look. 1 

8.  look (v) at sb 

hard 

She looked at him hard. 6 

up at ab He looked up at me /…/ 1 

at sb 

funny 

Then she started looking at me funny. 1 
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at sb/sth  2 

directly 

at sb 

Momentarily Coleman looked 

directly at each man in turn. 

2 

idly at 

sth 

He looked idly at the ribbon of road 

ahead of them 

1 

right at 

sb 

he was looking right at me and all 1 

sideways 

at sb 

He looked sideways at Coleman. 1 

at sb like 

a boss 

She looked at him the way a boss 

looks at an employee. 

1 

off/back He looked off to the left for half a 

second, then back. 

1 

down at 

sb 

 1 

into As he spoke, he took my hands and 

looked into my eyes. 

2 

9.  observe sth (v) Charlotte observes it silently for a moment. 1 

10.  regard sb (v) She regards the black girl, ugly as sin, from 

beneath compassionate eyebrows. 

1 

11.  squint (v) at sb He squinted at me and said, /…/ 1 

12.  stare (v) into Staring into the middle distance, he 

adds, 

1 

at sb/sth She stared at him. 6 

sb down Softly, staring him down, I said, 1 

13.  survey sb (v) grimly For a moment or two Pearson 

surveyed the younger man grimly. 

1 

14.  watch sb (v)  3 

 Всього: 57 

 

Частини обличчя й тіла 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютн

а частота 

1.  arm raise the Don raised his arm 1 

2.  arms cross (v) She rolled her eyes, crossed her arms. 1 

hold out He held his arms out now to display 

himself, presenting his midlife girth. 

2 

Dagna held out her arms 

fold (v) She folded her arms. 1 

raise (v)  1 

3.  back  towards 

sb 

His mother was at the sink, her back 

towards him. 

1 

to sth Miles stood there, straight-faced, with 

his back to the window. 

1 

4.  cheeks pink 

(adj) 

how pink her cheeks were. 1 

flush (v) Major Danby replied with indignation, 

his cheeks flushing again. 

1 

5.  face anger 

(n) 

Suddenly anger contorted his face. 1 

recognit but there was enough recognition of it 1 
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ion (n) in his face /…/ 

pain (n) One leg wouldn't straighten all the 

way out, and I could see the pain in 

his face. 

1 

cold 

(adj) 

Don Corleone's face had become cold 

without a hint of sympathy. 

1 

flushed 

(adj) 

her face flushed,   1 

hard 

(adj) 

he sat there with his face as hard as a 

plowshare. 

1 

impasiv

e (adj) 

Hagen's face suddenly became 

smoothly impassive. 

3 

When he saw that the Don's face 

remained impassive, that he did not 

laugh at the joke, /…/ 

His face was still impassive but his 

voice rang like cold death. 

straight-

faced 

(adj) 

Miles stood there, straight-faced, with 

his back to the window. 

1 

flush (v) Bertrand said flushing 1 

The old man shouted angrily, his face muscles 

working, his eyes fiery. 

1 

freeze 

(v) 

For the second time he saw Michael 

Corleone's face freeze into a mask that 

resembled uncannily the Don's. 

1 

6.  hand (s) (n) clap 

together 

The Don clapped his hands together 

with decisive approval. 

1 

freeze She stood small and thin in the 

doorway of his room, one hand frozen 

in mid-passage over her straggly grey 

hair. 

1 

hold up The Don held up his hand. 1 

put up He put up a hand and let it fall like an 

ax. 

1 

raise Weinstein raised a hand. 1 

slam As he said them Pearson slammed his 

hand hard down on the pile of forms 

and the table beneath. 

1 

take out 

of the 

pockets 

He took his hands out of his pockets 

but didn’t know what to do with them. 

1 

wipe Her hands wiped the front of her 

housedress nervously. 

2 

She had her hand on her mouth and all. 1 

7.  hand (v) He leaned over and handed it to me. 1 

8.  head bob The old man bobbed his head once. 2 

shake She closed her eyes for a moment, then 

opened them and shook her head. 

2 

shake sadly Mrs. Schwartz shakes her 

head sadly. 

1 
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forward Head forward, Pearson shouted /…/ 1 

9.  finger jab (v) He actually pointed his finger at me as 

he talked, jabbing the air. 

1 

point at  2 

pull 

down 

He pulled down one finger on his right 

hand with the forefinger of the left. 

3 

wave 

(v) 

Fordlyson waved a finger in the air like 

a little sword. 

1 

10.  lips tighten 

(v) 

Bertrand tightened his lips behind the 

beard, which looked as if it could do 

with a comb-out. 

1 

11.  mouth curled 

(adj) 

Hagen was watching him with his 

mouth curled up with distaste. 

1 

open 

(adj) 

She stared at him with her mouth a 

little open, /…/ 

1 

shut 

(adj) 

/…/ and for once she had her mouth 

tightly shut. 

1 

12.  shoulders shrug Tommy  seemed  to  agree,  shrugging 

his big shoulders. 

1 

 Всього: 52 

 

Рухи тіла та прояви емоцій 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  bang (v) sth O’Donnell’s banging of the gavel – a rare 

occurrence – had had effect. 

1 

2.  blush (v) and Major Danby, despite his blushing discomfort, 1 

3.  dance (v)  1 

4.  emotions displayed by 

a person 

amazement (n) Maude was looking at me in 

absolute amazement. 

1 

anger the controlled anger of the Don, 1 

cool (n) His usual cool was gone, Johnny 

Fontane noticed with satisfaction. 

1 

exasperation  It was rare that Don Corleone 

showed exasperation. It was rare 

that Don Corleone showed 

exasperation. 

1 

objectivity (n) Cathcart told him bluntly with an 

air of adult objectivity. 

1 

rage (n) He seemed in a controlled rage, 

/…/ 

2 

angry (adj) seemed to make Pearson angrier. 1 

confused (adj) He was momentarily confused. 1 

hot Boy, he was really hot. 1 

insulted (adj) /…/ she said, looking insulted. 1 

satisfied (adj) Then, as if satisfied that his point 

was made, he went on to speak 

again. 

1 

self-important 

(adj) 

Dobbs pointed out with a self-

important air /…/ 

1 

shocked (adj) Meredith looked shocked not 1 
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only by what he said, 

upbeat Determined to be upbeat, /…/ 1 

reluctantly (adv) Reluctantly, she turned. 1 

5.  expression didn't change his expression. 1 

6.   You could tell he was trying to concentrate and all. 2 

7.   You could tell he was thinking. 1 

8.  fiddle with sth Bertrand said, fiddling with his beard, /…/ 1 

9.  flush Bertrand said flushing 1 

10.  frown The woman frowned down to her shoes, 2 

11.  gesture (n) in a gesture that was savagely affectionate. 1 

12.  gesture (v) toward 

sth 

She gestured toward the book. 1 

13.  get down on one’s 

knees 

He got down on his knees and prayed to Nately not to 

volunteer to fly more than seventy missions 

1 

14.  get up  2 

15.  grin (n) flash (v) He flashed him a grin: /…/ 1 

give (v) wide Determined to be upbeat, he 

gives me the wide grin that 

always lifts my heart. 

1 

16.  grin (v) he grinned. 1 

at sb Then Charlotte grins at her. 1 

brazenly with 

scornful satisfaction 

Corporal Whitcomb grinned 

brazenly with scornful satis-

faction. 

1 

17.  handle smth He started handling my exam paper like it was a turd 

or something. 

1 

18.  laugh Mr. Antolini just laughed, though. 4 

19.  lean against Leaning against the hood of his old black 

Cadillac, he offers me some lofty pearls of 

wisdom. 

1 

back and Major Danby, despite his blushing 

discomfort, leaned back with relief, as 

though welcoming the respite Yossarian’s 

changing mood promised. 

1 

20.  leaving the place as the 

manifestation of 

unwillingness to 

continue the 

conversation 

Miss Honey rose from her chair and walked out of 

the room. 

 

6 

He picked up a topcoat and moved to the door. 

He closed the door. 

/…/ she said quietly, and went away. 

He slammed out of the house. 

21.  lick (v) She licked a finger and touched it to the hot iron. 1 

22.  listen (v) + Old Phoebe didn't say anything, but she 

was listening. 

2 

- He wasn't even listening. 3 

Then she flopped on her stomach on the 

bed and put the goddam pillow over her 

head. 

23.  look (n) funny He gave me a funny look.  2 

serious /…/ with this very serious look on his 

face. 
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24.  manner of walking toddle 

off 

He toddled off /…/ 1 

swagger Colonel Cathcart boasted in his office 

with a smile, swaggering back and forth 

convivially as he reproached the chaplain. 

1 

25.  mock (v) Now the Don was mocking. 1 

26.  motion (v) I was tempted to walk on, but he motioned for me to 

sit next to him, /…/ 

1 

27.  move Her body moved jerkily about; 1 

28.  nod (v) He nodded and went out. 2 

toward 

sth 

Tommy nodded toward his car, parked on 

the street behind a Ford pickup /…/ 

1 

29.  point (v) at  1 

up He pointed up the street. 1 

30.  push (v) past sb Macon said, pushing past him. 1 

31.  rap (v) He rapped the table with his knuckles, /…/  1 

32.  rise (v) Now the older man had risen from his chair. 2 

33.  shake Mrs. Rudiger is shaking Lucille's test paper as if the 

very paper gives offense. 

1 

34.  shrug Johnny shrugged. 2 

35.  smile (n) wry Kellner gave him a wry smile. 1 

with a 

smile 

Colonel Cathcart boasted in his office 

with a smile, /…/ 

1 

36.  smile (v)  4 

a mean 

little 

smile 

and he smiled a mean little smile 1 

polite, 

ironic 

The Don paused and gave the undertaker a 

polite, ironic smile. 

1 

thinly The old man smiled thinly. 1 

37.  sound one’s horn O’Donnell sounded his horn and a car ahead of them 

moved over. 

1 

38.  squeeze into a corner /…/ squeezing herself onto a corner of the hassock 

where I had my feet. 

1 

39.  stand up  2 

40.  turn (v) Reluctantly, she turned. 1 

around Her momma didn’t even turn around. 2 

away The voice trailed off and Pearson turned 

away. 

2 

back He seemed about to go, then turned back. 1 

for sth For the door 1 

to face 

sb 

Then he turned to face me. 1 

to sb  1 

41.  wave (v)  sth He had his cigar going now 

and waved it at the table. 

1 

toward sth He waved toward the desk 

he had just vacated. 

1 

42.  whirl around Jules whirled around and said /…/ 1 

43.  wince (v) /…/ hard enough to make him wince. 1 

44.  wipe (v) sth with sth Coleman wiped his mouth with a 1 
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napkin, then put it down. 

 Всього: 102 

 

 

Фізіологічні прояви 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютн

а частота 

1. belch (v) She laughs, belches, disguises it as a hiccup. 1 

2. breathe (v) heavily and was breathing heavily, 2 

hard Breathing hard, the old man 

waited, /…/ 

3. breathing (n)  rough Hate leveled her rough breathing 

like a glacier 

1 

4. drink  deeply Coleman took the glass of milk 

and drank deeply. 

1 

 Всього: 5 

 

Просодика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  advise sb affirmatively  1 

avuncularly Yossarian advised Clevinger 

avuncularly 

1 

2.  ask diffidently  1 

quickly  1 

slowly  1 

3.  clear one’s throat She waited just a beat too long, and 

then she cleared her throat and said, 

1 

4.  curse savagely  1 

5.  emotions and 

attitudes 

expressed while 

speaking 

authority This was Authority speaking, 1 

bitterness As Pearson spoke his bitterness came 

through 

1 

6.  emphasize words  1 

7.  exclaim Louisa looks at her own watch and exclaims; she will be 

late unless she runs all the way back. 

1 

8.  inquire coldly Major Metcalf inquired coldly. 1 

9.  interject affably interjected his father affably one time 1 

10.  intonation she said, with a faint cockney intonation about her voice 

that he'd half-noticed before. 

1 

11.  manner of 

speaking 

casual  2 

friendly  1 

reasonably  1 

slowly  2 

12.  mutter (v) and so he came, muttering and complaining. 1 

13.  pause (v)  9 

14.  raise one’s voice She didn't raise her voice, though she usually did when I 

did. 

1 

15.  reply in whisper He replied in kind of a whisper, leaning 

slightly toward me. 

 

1 
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quietly she replied, still quietly 1 

tersely  1 

with 

indignation 

 1 

16.  retort sarcastically  1 

17.  roar Macon roared. 2 

18.  say calmly Mrs. Rudiger says calmly. 1 

coldly  1 

contemptuously  1 

curtly  1 

deliberately  1 

gently  2 

grimly  1 

hesitantly  1 

impatiently Hagen said a little impatiently 1 

imploringly  1 

loudly  1 

nasty He didn't say it just sarcastic, but sort 

of nasty, too. 

1 

not unkindly /…/ said his father, not unkindly 1 

plaintively  1 

quietly   

sarcastic he said – very sarcastic. 2 

sharply  1 

sleepily  1 

slowly  1 

snotty  1 

softly The engine of the old car he’d 

borrowed roared, but Guitar spoke 

softly to her. 

3 

tough He said it pretty tough, too, for him. 1 

thoughtfully  1 

uncertainly Kingship said uncertainly. 1 

violently  1 

worriedly  1 

with contempt The Don said with contempt 1 

with cruel and 

contemptuous 

irony 

The cruel and contemptuous irony with 

which all this was said 

1 

19.  speak He spoke to her as he would to a very young child. 1 

The old man spoke out of the side of his mouth. 1 

20.  shout   3 

21.  sigh which forced him to go to his car, sighing a big cloud of 

fog to show how I tried his patience. 

2 

22.  silence We drove on for a long time without saying a word. 11 

23.  slam out O'Donnell slammed out the answer 1 

24.  sound (v) scared He sounded scared. 1 

25.   She sounds like a goddam schoolteacher sometimes 1 

26.   It was uncanny, how much she sounded like her mother. 1 

27.  talk soothingly Johnny was talking to him soothingly. 1 
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28.  tell bluntly Cathcart told him bluntly with an air of 

adult objectivity. 

1 

firmly Kurt tells Juan firmly 1 

29.  tone (n) less harsh His tone this time, if not cordial, was at 

least less harsh. 

1 

pleading her tone kind of pleading now 1 

He said this in a tone that hinted I was stupid for not 

seeing this. 

1 

30.  voice anger (n) The awful anger in my father's voice 1 

fair-

mindedness 

She says in a voice of fair- mindedness 

/.../ 

1 

brisk and light 

(adj) 

He had been arguing with his mother, 

and he had adopted a special voice, 

brisk and light, like a doctor handling a 

difficult patient, and paid no attention 

to the points Joyce was making. 

1 

earnest The Don's voice became earnest. 1 

emotion-

charged 

 1 

flat This time her voice was flat. 2 

high In a high voice, kept steady only by 

obvious effort, she said 

1 

loud And I said, my voice growing louder, 2 

low Guitar’s voice was low. 2 

patient  1 

placating Mom said in a placating tone. 1 

quiet Then, in a quieter voice than before, he 

said /…/ 

1 

scornful  mimicry here the Don's voice 

became a scornful mimicry 

1 

soft, melodic  1 

stern his voice became sterner. 1 

ttrange His voice sounded strange. 1 

strangely calm he answered in a strangely 

calm voice 

1 

falter (v) Emotion-charged, the voice faltered. 1 

ring his voice rang like cold death. 1 

 trail off The voice trailed off and Pearson 

turned away. 

1 

tremble Her voice trembled a little, for the first 

time since they'd begun talking. 

1 

she said in her Genghis-Khan-at-height-of-evil voice. 1 

His voice too had lost its quiet unaccented monotone. 1 

He allowed his voice to take on an edge. 1 

this time not bothering at all to keep the ice from his 

voice. 

1 

31.  whisper (n) biting Oliver III aimed his next words at me 

in a biting whisper: 

 

2 

He replied in kind of a whisper 

32.  whisper (v) Persia whispers, giving her a poke. 1 
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33.  words loud, harsh, 

brutal 

 1 

34.  yell (v) she sort of yelled 1 

at sb he yelled something at me, 1 

 Всього: 131 

 

 

Зовнішній вигляд 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. clothes She wore a sort of arty get-up of multi-coloured 

shirt, skirt with fringed hem and pocket, low-

heeled shoes, and wooden beads. 

1 

Bertrand, who was wearing his blue beret, 

looked at him. 

1 

He sat down on the arm of Pall Mall chair and 

removed his beret, which went rather oddly 

with the dark suit, white collar, and vine-

patterned tie he wore. 

1 

Tommy Athens was wearing a T-shirt with 

words on it under a chambray workshirt that 

hadn't been ironed, wornout prewashed Levis 

and pumpup Nikes, 

1 

2. physical appearance Her hair had been recently washed; it lay in dry 

lustreless wisps on the back of her neck. 

1 

Bertrand tightened his lips behind the beard, 

which looked as if it could do with a comb-out. 

1 

the colonel with the big fat mustache roared 1 

She stood small and thin in the doorway of his 

room, one hand frozen in mid-passage over her 

straggly grey hair. 

1 

the plain plump person with the smug suet-

pudding face who was sitting across the room. 

1 

 Всього: 9 

 

Проксеміка 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  close (adj, adv) He came around the desk until he was directly 

in front of Alexander, his face close to the 

younger man’s. 

2 

2.  lean  across 

towards sb 

He watched me for a while, until 

eventually he leaned across 

towards me and punched me 

lightly on the shoulder. 

1 

forward Elizabeth said it intensely, 

leaning forward across the table. 

1 

in to sb and leaned in to me for a second 

and said, 

1 

over He leaned over and handed it to 

me. 

1 
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toward sb He replied in kind of a whisper, 

leaning slightly toward me. 

 

1 

3.  move over to moved over to the window 1 

4.  next to sb She sat next to him at the little 

round table. 

1 

5.  reach over sth He reached over the desk 1 

6.  trail sb he said as he trailed me down the steps. 1 

7.  whip (v)  round away 

from sb 

then whipped abruptly round 

away from him. 

2 

toward I felt Sophia's face whip toward 

me. 

 Всього: 13 

 

Гаптика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  drape one’s arm over sb’s 

shoulders 

His arm is draped loosely over Mom's 

shoulders in a rare show of affection that 

steadies them both. 

1 

2.  finger sth (v) He fingered the collar of her coat. 1 

3.  grab grabbed Johnny Fontane by the hair of his head 1 

4.  hit (v) sb Then she hit me on the leg with her fist. 3 

5.  kiss sb /…/ again, I kissed her back, but not out of 

habit this time. 

1 

6.  lay a hand on one’s shoulder Miles laid a brotherly hand on my shoulder. 2 

My father laid one of his massive hands on my 

shoulder. 

7.  pat (v) Miles patted him on the shoulder. 1 

8.  place one’s hand on sb Placing my hand on his, I look into his face. 1 

9.  poke (n) Persia whispers, giving her a poke. 1 

10.  punch sb (v) /…/ and punched me lightly on the shoulder. 1 

11.  put one’s hand on  Mr. Weinstein put a hand on his shoulder. 3 

Pearson put a hand on Coleman’s arm. 

12.  shake  one’s hand 

off 

Before he could speak she'd 

shaken his hand off, /…/ 

1 

13.  smack sb Then she smacked me again with her fist. 1 

14.  squeeze The great hand squeezed my shoulder, hard. 2 

15.  take one’s hand As he spoke, he took my hands and looked into 

my eyes. 

2 

16.  take sb by  Johnny took Nino by the arm and led him out of 

the house. 

2 

I remember her taking me by the shoulders and 

looking me in the eye with a calm smile and 

saying simply, 

17.  touch She licked a finger and touched it to the hot 

iron. 

1 

18.   Corporal Whitcomb continued, biting the chap-

lain’s black thread apart contemptuously with a 

loud snap and buttoning on his shirt. 

1 

 Всього: 26 
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Хронеміка 

1. watch Louisa looks at her own watch and exclaims; 

she will be late unless she runs all the way 

back. 

1 

 Всього: 1 

Оточення та артефакти 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. alcohol He got up and poured some more booze in his 

glass. 

4 

2. cigar He had his cigar going now and waved it at the 

table. 

1 

3. cigarette Mr. Antolini lit another cigarette. 2 

The smoke from her cigarette curled up, blue 

and ashy in a sunbeam, round her bare forearm. 

4. TV she added, pointing at the silent TV screen 

where a bosomy female was being embraced by 

a craggy actor in the moonlight. 

1 

 Всього: 8 

 

Ольфактика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. breath sour He toddled off and left me with 

his sour breath on my face. 

1 

 Всього: 1 

 

Невербальні прояви з боку адресата 

Кінесика 

Окулесичні невербальні засоби 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  blink (v) I said desperately, blinking in the dazzling Bank 

Holiday sunlight. 

1 

2.  eye (n) blackened his blackened eye was half closed. 1 

3.  eyes hard (adj) Sonny's eyes were still hard. 1 

return (v) My eyes returned to The State v. 

Percival 

1 

4.  gaze at sb Yossarian gazed at him with a 

mixture of reserved pity and con-

tempt. 

1 

out and gazed out the side window. 1 

5.  glance (v) down at  I glanced down at myself. 1 

over I glanced over and saw 1 

up I glanced up. 1 

6.  look (v) across I looked across the street for a long 

time. 

1 

at sb/sth she adds, looking at her watch. 4 

 He looks at me with those big eyes of 

his with a wisdom way beyond his 
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twelve years. 

at sb with 

distaste 

Fontane looked at him with distaste. 1 

down  Alexander was looking down, 

absently moving his knife and fork. 

2 

funny  1 

in 

 

he said, looking the Graflex 

uncomfortably in the eye. 

2 

while Dixon looked her in the eyes. 

to Mel looked to his left into the street. 1 

7.   up  1 

8.  squint (v) at sb  1 

9.  stare (v) at sb/sth He stared at empty glass between his 

hands. 

3 

greedily Iris stares greedily. 1 

out of Marion stared out of the window. 1 

10.  watch sb (v) closely He was watching Bertrand closely 1 

 Всього: 29 

 

Частини обличчя й тіла 

№ 

п/

п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

11.  body stiffen She turned from the window again, 

this time more slowly, her body 

stiffening. 

1 

12.  cheeks red Two red spots appeared on the father's 

cheeks. 

1 

chew I sat there a minute absorbing this, 

chewing the inside of my cheek. 

1 

darken 

(v) 

his cheeks darkening with shy and 

regretful mortification. 

1 

13.  chin press 

down 

and pressed his chin down to look at 

the tie he was wearing 

1 

raise /…/ and raised her chin. 1 

14.  face angry 

red 

Bartlett had sat down, his face still 

angry red. 

1 

gray Sonny's face was as Michael had 

never seen it. The heavy Cupid mouth 

and bronzed skin seemed gray. 

1 

shamefa

ced 

Shamefaced, he does as he’s told, /…/ 1 

change Suddenly Petey's face changed 1 

15.  face (v) He went over and sat down at the table, facing 

her back. 

3 

16.  hair flip Tammynette flipped her hair /…/ 1 

17.  hands wipe  2 

18.  head shake 

(n) 

Yossarian rejected the advice with a 

skeptical shake of his head. 

1 

bow Bonasera bowed his head 1 

lower Milkman lowered his head. 1 
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shake Coleman shook his head. 3 

wag /…/ and wagged my head. 1 

19.  finger jab (v) He jabbed a finger at me. 1 

20.  fists clench  1 

21.  foot hover 

(v) 

Milkman’s left foot hovered above the 

floor, 

1 

22.  mouth spit (n) There was spit forming at the corners 

of his mouth. 

1 

open 

(adj) 

He was all open mouth under Flora's 

mother's wide straw hat 

1 

 Всього: 28 

 

Рухи тіла та прояви емоцій 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

23.  act as if He had done this bastard a real favor 

and he was acting as if he'd done 

dirt. 

1 

24.  behave courteou

sly 

and behaves much more courteously 

for the rest of the time they are 

there. 

1 

25.  bounce up Mr Wormwood shouted, bouncing 

up in his chair. 

1 

26.  cry (v) Lucille begins suddenly to cry. 1 

27.  emotions displayed by a 

person 

anguish (n)  1 

annoyance with a sudden surge of 

scowling annoyance. 

1 

calmness  1 

contempt  1 

embarrassment  1 

fear  1 

mortification  1 

pity  1 

absorbed (adj) resolutely absorbed in what 

lay beyond the window. 

1 

angry Sonny stood there, angry, 

refusing to answer. 

1 

crestfallen and 

miserable 

Crestfallen and miserable, 

not really understanding at 

all, John Alexander went 

back to his work in the lab. 

1 

crushed and 

silent 

 1 

excited I was getting excited and 

/…/ 

1 

flushed  1 

mad   1 

miserable  1 

nonplussed who seemed nonplussed by 

the whole ordeal 

1 

puzzled  1 
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28.  fiddle with sth she was fiddling with the knob of the glove 

compartment, 

1 

29.  flush (v) at the word Mike Seddons flushed a deep red 1 

30.  frown (v) indecisively She frowned indecisively. 1 

31.  gesture (v) wildly He gestured wildly, like an adult. 1 

32.  grin (v) Grinning, he asked 2 

at sb  2 

33.  hesitate He saw Pearson hesitate and suspected the old 

man knew he had gone too far. 

1 

34.  Hold sth/sb Exhausted, I held the phone away from my ear, 1 

35.  laugh Tony said, and the two of them laughed at the 

joke. 

7 

36.   hard  1 

37.   mockingly  1 

38.  laughter Hagen and Johnny were startled into laughter. 1 

39.  lean forward she was leaning forward and looking 

out of the window 

1 

40.  leaving the place as the 

manifestation of 

unwillingness to continue 

the conversation 

Finally, I got up and went out in the living 

room  

1 

41.  listen + Juan listens to him quietly. 2 

 - giving the least possible indication of 

listening. 

2 

42.  manner of walking stride 

off 

And I strode off toward my car, 1 

Nino could barely walk now. 1 

Valenti was lumbering up to him with little 

dancing steps. 

1 

43.  movement A movement of Christine’s, the first he’d 

noticed since the journey began, 

1 

44.  nod (v) Chili nodded to show Tommy he was giving it 

some thought. 

5 

dejectiv

ely 

Nately nodded dejectedly. 1 

gravely I reply, nodding gravely. 1 

obedient

ly 

Jonathan nodded obediently 1 

45.  pace (v) around For a quarter of an hour I paced 

around my small office, thinking 

furious thoughts about Lynne. 

1 

up and 

down 

beginning to pace up and down the 

room. 

 

1 

46.  pretend /…/ pretending he didn’t care. 1 

47.  put sth in 

the 

pocket 

I thanked him and all and put it in 

my pocket. 

1 

48.  redden But he reddened. 1 

49.  scratch Iris scratches at an armpit 1 

50.  shift Clemenza and Tessio shifted uneasily in their 1 
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chairs 

51.  shrug Johnny Fontane shrugged. 3 

52.  smile (n) crooked Nately insisted lamely with a 

crooked smile 

1 

false Anne gives her a smile which surely 

even Mrs. Schwartz can tell is 

completely false. 

1 

good  1 

hopeful  1 

new He looks up and smiles his new 

smile at me. 

1 

nice  1 

53.  smile (v)  1 

54.  stand Lucille stands as if paralyzed. 1 

55.   still McNeil and Seddons were standing 

very still. 

1 

56.  stand up  1 

57.  straighten up Nino straightened up. 1 

58.  turn (v) Reluctantly, she turned. 1 

around  1 

away Tom Hagen turned away. 2 

back to 

sb 

I turned back to my grandpa. 1 

for sth  1 

from sth She turned from the window 2 

to face 

sb 

 1 

to sb I then turned to Jennifer, mad as 

hell. 

 

1 

59.  wipe (v) sth with sth  1 

60.  yawn I kept trying not to yawn. 2 

 Всього: 94 

 

Фізіологічні прояви 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

 pant Dixon jumped lightly to the floor; he, too, was 

panting a little. 

2 

61.  tears Not far from but also not so far from tears.   1 

 Всього: 3 

 

Просодика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  add hastily  1 

2.  answer dully Dully Alexander answered /…/ 1 

3.  bellow (v)  1 

4.  cry out Bonasera cried out 1 

5.  grumble Grumblingly he conceded 2 
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6.  hiss (v) desperately  1 

7.  hold One’s tongue I thought about Opal's money 

clip and I held my tongue. 

1 

8.  insist lamely  1 

9.  loudness As if to compensate for my loudness, 1 

10.  manner of 

speaking 

aggressive  1 

direct Pearson was direct. 1 

11.  mumble Lucille Weaver, staring at her feet, mumbles 

something inaudible. 

1 

12.  murmur  2 

13.  quiet (adj) For once, though, I kept quiet. 1 

14.  quiet (v) Now the uproar had quieted. 1 

15.  say aggressively Anne says aggressively /…/ 1 

apologetically Anne says apologetically. 1 

defensively  1 

defiantly As if he had not heard these 

last words, Sonny said 

defiantly 

1 

desperately  1 

effortfully  1 

indignantly  1 

intensely  1 

irritably  1 

jokingly  1 

meanly  1 

miserably I said, miserably 1 

noncommittally  1 

pleading  1 

pleadingly  1 

regretfully  1 

sharply Anne said, a little sharply. 1 

slowly She spoke the question slowly, 

as though the idea surprised 

her. 

1 

slyly  1 

softly  1 

in agitation Dixon said in agitation. 1 

with a smile  1 

with patient 

weariness 

Johnny Fontane said with 

patient weariness 

1 

'I said, through clenched teeth. 1 

16.  sigh  1 

17.  silence (v) and this silenced him. 1 

18.  silence I didn't say anything for a while. 5 

19.  shout   3 

20.  snap  2 

at sb I snapped at her. 

21.  speak up bravely but he spoke up bravely again. 1 

22.  talk loud I was talking a little too loud. 1 

23.  tone casual he said in what he hoped was a 1 
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casual tone. 

I said it several times and in several tones of 

voice. 

1 

Trying to haul urgency into his tone, he began 1 

24.  voice whisper (т) he says, his voice almost a 

whisper. 

1 

angry he said, squinting, matching his 

angry voice to mine. 

1 

hoarse I said in this very hoarse voice. 1 

loud His voice was loud enough to 

hurt my ears. 

1 

slurring he said, his voice slurring so 

that he could barely be 

understood. 

1 

strangled murmured in a strangled voice 1 

25.  volume Perhaps some neighboring diners heard this 

remark. 

1 

26.  whistle I just whistled a tune through my teeth 1 

 Всього: 66 

 

Зовнішній вигляд 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. сlothes and pressed his chin down to look at the tie he 

was wearing with his navy-blue summer suit: 

tiny red polkadots on a deep-blue field, his shirt 

a pale blue. 

1 

2. physical appearance his blond hair wild. 1 

 Всього: 2 

 

Проксеміка 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  close (adv) Dixon moved closer and saw that 2 

He stepped closer, 

2.  lean towards  3 

3.  right + adv He was right under my nose 1 

4.  step forward Petey stepped forward again. 1 

5.  whip  round away 

from 

 1 

 toward  1 

 Всього: 9 

 

Гаптика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  grab I grabbed his arm, 1 

2.  grope I started groping around in front of me, like a 

blind guy, but without getting up or anything. 

1 

3.  pinch (n) I gave her a pinch on the behind. 1 

4.  place one’s hand on sb  1 
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5.  put one’s hand on one’s 

shoulder 

I sort of put my hand on his shoulder. 1 

6.  rest Poor old Margaret, he thought, and rested his 

hand in a gesture he hoped was solicitous, on 

her nearer shoulder. 

 

7.  squeeze  2 

8.  take one’s hand  2 

9.  throw one’s arms around sb He threw his arms around Jules, 1 

 Всього: 10 

 

Хронеміка 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. watch /…/ she adds, looking at her watch. 1 

 Всього: 1 

 

Ольфатика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. breath stink his breath stank of bourbon. 1 

 Всього: 1 

 

Оточення та артефакти 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  alcohol He filled his glass with whiskey and downed it. 2 

2.  car We stopped beside my car, and I zipped my 

jacket. 

2 

3.  cigarette He produced and lit cigarettes for the two of 

them 

2 

Dixon had lit a cigarette to hide the effect on 

him of this account of Christine's motives 

 Всього: 6 
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Додаток 4 

Невербальні засоби в повчальному інструктивному дискурсі 

Невербальні прояви з боку адресанта 

Кінесика 

Окулесичні невербальні засоби 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. eyes saucerlike  1 

fall on sb Indifferently she  said,  her  eyes  

just momentarily 

falling,  indifferently, 

on Daisy, 

1 

roll His saucerlike eyes roll 1 

2. glare (v) at sb she glared at me, 2 

3. look (n) He gave me a 'Be patient, he's an idiot' look. 1 

  at sb/sth She looked at him through her 

bifocals. 

5 

at sb anxiously She looked at me 

anxiously. 

1 

down at 

sb 

Jonathan Seagull looked down at him 

and nodded. 

1 

in sth He looked in the pint bottle, 1 

sb in the 

eyes 

looks him in the eyes. 1 

up sharply and looked up sharply 1 

directly at Alexander looked 

directly at the senior 

technician. 

1 

 Всього: 17 

 

Частини обличчя й тіла 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютн

а частота 

1.  arms stretch and stretches his arms. 1 

2.  cheeks puff out puffed out her lined cheeks. 1 

3.  eyebrow raise Faye raised an eyebrow. 1 

4.  face cave in and then her face sort of caved in. 1 

squinch 

up 

squinches up his face in a comical and 

constipated-looking effort. 

1 

5.  hand (n) clap The gymnastics instructor claps his 

hands for attention, 

1 

raise 

and let 

fall 

She raised one hand and let it fall. 1 

6.  head lift gracefully Yolonda lifted her head 

gracefully and 

1 

shake he shakes his head in disgust. 1 

tilt The narrow-eyed woman tilted her 

head in surprise, 

1 

7.  finger tap When he had finished, he tapped his 

finger inside it. 

1 
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8.  toe press Ruth pressed the toe of her shoe 

against the floorboard. 

1 

  he asks, on his toes, performing some yoga 

expansion on his calves. 

 

 Всього: 12 

 

Рухи тіла та прояви емоцій 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютн

а частота 

9.  bounce from He bounces from his seat  1 

10.  dash out as Yolanda dashed out the door. 1 

11.  emotions displayed by a 

person 

aroused It was Alexander’s turn to be 

aroused. 

1 

authoritative and he so thrillingly 

authoritative, 

1 

deadpan Faye said, deadpan. 1 

determined Colonel Cathcart sat down at 

his desk with a determined 

air 

1 

earnest He became more earnest. 2 

12.  emotions (-) Don Corleone accepted this final verdict without 

any sign of emotion /…/ 

1 

13.  flutter She flutters to the end of the table 1 

14.  glance keen  1 

15.  grin (v)  1 

16.  hesitate Alexander had hesitated 1 

17.  hurry As her mother hurried out the door to her car, 1 

18.  jump to one’s 

feet 

He jumps to his feet. 1 

19.  kneel down He kneels down 1 

20.  laugh My mom laughs. 4 

21.  listen (v) - But her voice was lost to Yolonda’s 

back 

1 

22.  manner of doing smth hastily Hastily trying to repair the damage, 

Alexander replied 

1 

solid 

and 

reliable 

There was suddenly something solid 

and reliable in his manner, 

1 

23.  manner of walking stumble 

(v) 

stumbled sleepily towards the house. 1 

24.  march  off and marched off again. 1 

25.  nod (v)  3 

26.  sit back  1 

27.  smile (n) nice He smiled, a nicer smile than before. 1 

warm, 

Indian- 

woman 

She gave him a warm, Indian-woman 

smile. 

1 

28.  smile (v)  3 

at sb Anna smiled at him, 1 

29.  snort Maude snorted. 1 

30.  turn (v) on sth and she turned on her heel  1 
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to sb Ignoring Matilda, he turned to his son 

and said, 

2 

31.  twirl sth 

around 

sth 

Faye twirled noodles around her fork. 1 

32.  wave (v)  sb away His phone rings and he sort of waves 

me away, as if my time is up now. 

1 

33.  wipe (v) She wiped her mouth 1 

 Всього: 42 

 

Фізіологічні прояви 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютн

а частота 

1. fill one’s mouth He was glad when she filled her mouth with food 

for fear that more work directions would come 

out. 

1 

2. swallow (n) take then taking a swallow of a clear 

drink. 

1 

 Всього: 2 

 

Просодика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  add hastily he added hastily. 1 

2.  ask quickly /…/ she asked quickly. 1 

3.   softly he asked softly in the darkened 

plane 

1 

4.  emphasize He really emphasizes the word “now,” 1 

5.  fluency Such fluency, like the keen glance which 

accompanied it, Welch seemed to reserve 

specially for telling people what to do. 

 

1 

6.  growl growled Yolonda. 3 

7.  grumble Meredith grumbled. 1 

8.  holler back she hollered back. 1 

9.  manner of 

speaking 

insistent John Alexander was insistent, 

trying to penetrate Bannister’s 

unwillingness to know. 

1 

10.   nervously A little nervously Alexander 

began 

1 

11.  mumble he mumbled, when he had recovered sufficiently 

to speak, 

1 

12.  order gently he ordered her gently. 1 

13.  pause (v) He pauses and glares at me. 1 

14.  quiet (adj) Ruth was quiet. 1 

15.  quieten She quietens as she carries out the test 1 

16.  rattle off And somehow just hearing 

Charlotte rattle them off like 

that, /…/ 

1 

17.  say directly Maude said directly. 1 

dryly Hagen said dryly /…/ 1 
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placatingly He said placatingly 1 

quietly  1 

softly Ruth spoke softly from the 

right side of the car. 

2 

18.  scold Curtis is scolded 1 

19.  shout  anxiously I ran like hell, shouting 

anxiously at each of the posse 

as I passed until I reached 

Gramps at the front, 

1 

20.  silence  1 

21.  snap Into it he snapped 2 

22.  stress he stresses 1 

23.  tone (n) authoritative His tone is so authoritative. 1 

even And then, in as even a tone as 

he could produce, 

1 

kind and 

fatherly 

His tone was kind and fatherly, 1 

24.  voice superior said in her superior voice, 1 

cut Her voice began to cut like a 

dull razor. 

1 

Yolonda used her teacher voice. 1 

25.  word She left the last word hang in the air. 1 

 Всього: 37 

 

Зовнішній вигляд 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. clothes When her mother came into the kitchen again, 

she was wearing a beige dress and high heels 

and there was a white cardigan draped over her 

shoulders.  

1 

  Yolonda was wearing her mother’s apron over 

her jeans and big sweatshirt.  

 

1 

2. physical appearance Her dark hair was pulled back smoothly, giving 

more prominence, and  power, to her long, 

determined nose. Her lipstick was freshly 

applied, more bright red. 

1 

 Всього: 3 

 

Проксеміка 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. lean down She leans down and again our 

faces are inches apart. 

1 

2. sit forward Magdalene called Lena sat forward and put her 

hand on her mother’s shoulder. 

1 

3. step (n)  back He takes a step back. 1 

 Всього: 3 

 

Гаптика 
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№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  kiss sb He kisses my head. 2 

2.  pat sb on He pats Van Landel on his good leg. 1 

3.  put one’s hand on one’s 

shoulder 

and put her hand on her mother’s shoulder. 1 

4.  put one’s arm around sb and puts her arm around Bosco, who is 

immediately calm and innocent again. 

1 

5.  take one’s hands takes Curtis's hands 1 

6.  touch sb Liam broken it by touching me gently on the 

shoulder. 

 

1 

 Всього: 7 

 

Хронеміка 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. watch She looked at her watch. 1 

 Всього: 1 

 

Невербальні прояви з боку адресата 

Кінесика 

Окулесичні невербальні засоби 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  eyes closed behind my closed eyes, 1 

jig madly began Shirley-whirley, eyes jigging 

madly. 

1 

2.  glance (n) at sth With a final glance at the clock he 

went out, 

1 

3.  glance (v) at sth I glance at the dark, gloomy building 

/…/ 

1 

4.  look (v) at sb/sth Dad looks at the item as though 

there’s a bad smell. 

2 

away  1 

over I looked over my shoulder as if to 

check on her. 

1 

up He looked up. 2 

5.  stare (v) over at 

sb 

He stared over at a child sticking his 

fingers into the Jell-0 of the salad bar. 

1 

6.  survey sb (v) At the door the older man surveyed Alexander. 1 

 Всього: 12 

 

Частини обличчя й тіла 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютн

а частота 

1. hand clap She clapped her hands together once. 1 

2. head shake I shook my head. 2 

3. lip curl Bannister’s lip curled. 1 

 Всього: 4 
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Рухи тіла та прояви емоцій 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютн

а частота 

7.  beam at sb He beamed at her happily, 1 

8.  blush (v) If I hadn't already been sunburned and blushing, I 

might have blushed again. 

1 

9.  bridle (v) The senior technician bridled. 1 

10.  clutch sth (v) clutching the brim of his hat to stop anyone 

trying to pull it off again. 

1 

11.  dash (v) out With that the man dashed 

out of the room 

1 

12.  emotions displayed by a 

person 

amused She looked amused. 1 

baffled Dad looks at me, baffled. 1 

choked up I promised again, all choked 

up now. 

1 

cold For the first time Michael 

was cold with Hagen. 

1 

confused I'm thoroughly confused, and 

he leaves me that way. 

1 

good humored Cal agreed, remaining good 

humored. 

1 

happy Anne says, suddenly 

overwhelmingly happy 

1 

stunned We were all so stunned, 1 

13.  frown He frowned, jealous of the cleverness of the 

statement. 

1 

14.  giggle hoarsely Shirley giggled hoarsely. 1 

15.  hesitate She hesitated for a moment, 1 

16.  hold sth up She held it up in miserable triumph. 1 

17.  laugh  1 

nervousl

y 

he laughs nervously. 

 

1 

18.  leaving the place as the 

manifestation of 

unwillingness to continue 

the conversation 

Alexander went out quickly. 1 

19.  manner of doing sth good-

naturedl

y 

Baby got up good-naturedly 1 

quietly And quietly, she reached up and 

turned her light off. 

1 

reluctant

ly 

she said, getting up reluctantly 1 

timidly She tapped the first egg timidly against 

the side of the bowl. 

1 

that we started doing as he said as if hypnotized 

zombies. 

1 

20.  motionless I sat there motionless for I know not how long, 1 

21.  nod (v) I nod confidently, 2 

22.  riffle through He riffled through a stack of typed 

yellow forms in a tray on his
 
desk. 

1 
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23.  shrug She shrugged. 1 

24.   sth off He absorbed the comment and 

shrugged it off at the same time. 

1 

25.  sigh deeply and Mrs Wormwood, sighing deeply, 

went to the telephone to call the 

beauty parlour. 

1 

26.  smile (n) short She gave them all a short smile 1 

weak, 

wan 

a weak, wan smile 1 

27.  smile (v) at sb he looked up briefly and smiled at her,  1 

28.  spring into 

action 

 1 

29.  wane I waned. 1 

30.  wave (n) short She gave them all a short smile and a 

short wave. 

1 

31.  wave (v)  waved the tool like a weapon, stabbing the air. 1 

32.  wince (v) Alexander winced. 1 

 Всього: 40 

 

Фізіологічні прояви 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютн

а частота 

1. ankles shake Nevertheless, as soon as I stood 

up, my ankles began to shake. 

1 

2. exhale (v) As I exhaled I had a vision, 1 

3. heart I could hear nothing but the sound of my own 

heart, its beat slow and steady. 

1 

4. tears Tears welled up behind the thick glasses. 1 

 Всього: 4 

 

Просодика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1.  ask anxiously the father asked anxiously. 1 

2.  bark the old man had barked 1 

3.  chirping and the crickets’ hopping and chirping 

momentarily subsides. 

1 

4.  chirrup chirruped eighteen eager little voices. 1 

5.  cut 

 

іb off Bannister cut him off. 1 

in abruptly Abruptly Pearson cut in. 1 

6.  emphasize She emphasised the word "Daddy " in a way that 

made it clear that I was intruding. 

 

1 

7.  mumble Curtis mumbles. 1 

8.  murmur  1 

9.  put the question smugly Bannister put the question 

smugly, as if knowing the 

answer in advance. 

1 

10.  say gently she said gently 1 

politely I say politely. 1 

quietly  1 
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resignedly Resignedly Pearson said 1 

wearily said Yolonda wearily. 1 

with hesitation I say with great hesitation. 1 

11.  silence   1 

12.  shout Mr Wormwood shouted. 3 

13.  sound (v) flustered She sounded flustered again 1 

pained Freddy sounded faintly 

pained. 

1 

14.  tone A more experienced hand would have known the 

tone voice meant: Leave me alone. 

1 

15.  voice harsh and 

grating 

Pearson’s voice was harsh and 

grating. 

1 

mean in her meanest voice. 1 

ominous There was an ominous note in 

Pearson’s voice. 

1 

polite, cool Yolonda used her polite, cool 

voice: 

1 

shake (v) His voice shakes. 

 

1 

16.  wail /…/ wailed the father. 2 

17.  whisper I whispered as I walked past him with the gravy. 2 

18.  yell  1 

back Yolonda yelled back  1 

 Всього: 34 

 

Зовнішній вигляд 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. clothes She had wrapped a dish towel around Shirley’s 

skinny shape to protect her dress. 

1 

2. physical appearance his bald head reflecting a light bulb above. 1 

3. place I glance at the dark, gloomy building with litter 

in the grass and weeds in the sidewalk, and I 

wonder how this pathetic place got the best of 

me. 

1 

 Всього: 3 

 

Проксеміка 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. go  over to she went over to Alexander's chair 

and stood behind it 

1 

2. lean  forward  aggressively He leaned forward 

aggressively, 

1 

3. step forward The chaplain stepped forward 

impulsively to remonstrate. 

1 

 Всього: 3 

 

Гаптика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 
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1. place She places a brown-spotted hand on my wrist, 

and whispers, /…/ 

1 

2. put She put a forefinger on the brass tank. 1 

 Всього: 2 

 

Хронеміка 

1. clock With a final glance at the clock he went out, 

/…/ 

1 

 Всього: 1 

 

Оточення та артефакти 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. drinks He blinked and poured himself a cola from a 

card table bar. 

3 

 Всього: 3 
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Додаток 5 

Невербальні засоби в повчальному фатичному дискурсі 

Невербальні прояви з боку адресанта 

Кінесика 

Окулесичні невербальні засоби 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. eyes in one's 

eyes 

/…/ but she could see a mildly 

worried look in his eyes. 

1 

2. look (n) smug Linda gave her a smug look. 1 

3. look (v) at sb She looked at him slightly surprised. 1 

4. stare (v) at sb Steve stared at them for an instant, 1 

 Всього: 4 

 

Частини обличчя й тіла 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. eyebrows wiggle 

(v) 

Linda wiggled her eyebrows 1 

 Всього: 1 

 

Рухи тіла та прояви емоцій 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. chuckle (v) /…/ while he chuckled. 1 

2. giggle Daniel was lying on the bed giggling. 1 

3. grin (v)  2 

at sb Mason grinned at Delia. 1 

4. hesitate  1 

5. laugh This made Richard laugh. 6 

6. lean back He leaned back in the tub. 1 

7. leaving the place as the 

manifestation of 

unwillingness to continue 

the conversation 

and went out leaving the door open. 1 

8. look2 (v) He looked like a wounded buck when he finally 

left her in the apartment. 

1 

9. nod (v) towards 

sb 

She nodded towards Ross, 1 

10. pull (v) a gun on 

sb 

the second man pulled a gun on him. 1 

11. roll onto 

one’s 

back 

/…/ said Max, rolling onto his back 1 

12. smile (v) and he smiled, envisioning her, as beautiful and 

sensuous as ever. 

2 

radiantl

y 

and smiling radiantly up at the ceiling, 1 

at sb She was smiling at him, 4 

13. wink (v) at sb  1 

 Всього: 26 
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Просодика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. growl at sb she growled at him, 1 

2. grumble Drake grumbled. 1 

3. say briskly /…/ said Charlotte briskly. 1 

sadly  1 

4. sound (v) exhausted and 

disheartened 

He hadn’t been home in three 

days, and he sounded 

exhausted and disheartened. 

1 

5. whisper (v)  2 

gently /…/ he whispered gently. 1 

 Всього: 8 

 

Зовнішній вигляд 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. appearance Margaret laughed, so that he could see a large 

number of her teeth, one canine flecked with 

lipstick. She always made up just a little too 

heavily. 

1 

 Всього: 1 

 

Проксеміка 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. amble (v) over to he ambled over to Dagna’s bed 1 

2. next to sb as he sat on the edge of the bed next to her 1 

 Всього: 2 

 

Гаптика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. kiss sb /…/ and kissed the old lady’s wrinkled cheek. 3 

 Всього: 3 

 

 

 

Невербальні прояви з боку адресанта 

Кінесика 

Частини обличчя й тіла 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. chin lift /…/ and lifted her chin. 1 

2. face distracte

d 

Whenever he passes me in the Ashram 

and notices by my distracted face that 

my thoughts are a million miles away, 

he says, /…/ 

1 

hold up He held up his hands in a position of 

surrender. 

1 
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 Всього: 3 

 

Рухи тіла та прояви емоцій 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. beam up  at sb /…/ then beamed up at him. 1 

2. emotions displayed by a 

person 

apprehension A sudden knot of 

apprehension gripped Susan’s 

middle. She shook it off /…/ 

1 

3. giggle /…/ he said, and I giggled. 1 

4. grin (v)  1 

5. laugh  3 

6. look (v) sombre He looked very sombre suddenly. 1 

7. react (v) The hairdresser laughs, but the joke dies when we 

fail to react. 

1 

8. salute (v) /…/ she said, and saluted smartly 1 

9. smile (n) fight (v) Dagna seemed to fight a smile, /…/ 1 

10. smile (v) at sb /…/ she said, smiling at him. 1 

at sth She smiled at the warning. 2 

11. sniff (v)  Sniffing, Susan replied, 1 

 Всього: 15 

 

Просодика 

№ 

п/п 

Невербальний 

прояв 

Приклад Абсолютна частота 

1. explode  1 

2. voice quavery 

cobwebby 

Those were not the fighting 

words they look like on paper 

because they came out on a 

quavery cobwebby voice. 

1 

3. whisper (v) back at sb  2 

 Всього: 4 

 

Проксеміка 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. come over to She came over to where he was 

sitting on the  chair /…/ 

1 

 Всього: 1 

 

Гаптика 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. put one’s hand on one’s arm put her hand on his arm. 1 

 Всього: 1 

 

Оточення та артефакти 

№ 

п/п 

Невербальний прояв Приклад Абсолютна 

частота 

1. weapon And he saw that the first one had a switchblade. 2 

 Всього: 2 
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