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Дисертацію присвячено дослідженню сучасної англомовної 

масмедійної писемної комунікації. На матеріалі 32000 сторінок 

американських та британських паперових та 500 сторінок електронних 

періодичних видань, 30 веб-сайтів та 3 соціальних мереж проілюстровано її 

мультимодальний характер  із метою установлення закономірностей 

взаємодії вербальних, невербальних і паравербальних складників крізь 

призму структурно-функційних, комунікативно-прагматичних, 

лінгвостилістичних і соціокультурних параметрів.  

У роботі докладно висвітлено еволюцію писемної комунікації, 

обґрунтовано диференційні ознаки усного й писемного мовлення взагалі й 

масмедійної сфери зокрема. Інтегральною частиною англомовного 

масмедійного комунікативного простору є мультимодальна реклама, 

гетерогенність якої, окрім вербальних одиниць, забезпечують невербальні та 

паравербальні ресурси, які в процесі аналізу поділено на декілька груп з 

урахуванням низки критеріїв: сегментація та графічні ефекти; шрифт і 

колір; непіктографічні й нефотографічні елементи; іконічні елементи 

(зображення); інфографіка.  

Результати теоретичного аналізу дозволяють стверджувати, що синтез 

класичних та інноваційних методів і методик сприяв розвитку графічної 

лінгвістики й паралінгвістики та започаткуванню таких нових галузей 
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мовознавства, як візуальна лінгвістика, мультимодальна лінгвістика, 

мультимодальна стилістика, об’єктом дослідження яких є комбіновані 

симбіотичні анклави, сформовані внаслідок поєднання вербальних, 

невербальних і паравербальних ресурсів мови. З огляду на конкретні 

парадигми, що знаходяться в основі цих наукових сфер, кожна з них має свій, 

чітко визначений предмет дослідження.  

Мультимодальна лінгвістика як інноваційна галузь сучасного 

мовознавства зорієнтована на полівекторний аналіз вербально-невербальних 

комплексів та паравербальних ресурсів. Окрім класичних підходів і методів 

(описового, порівняльного, структурного, дистрибутивного, дискурсивного, 

контентного й компонентного) достовірність одержаних результатів 

уможливлюють інноваційні методи та методики, які є найбільш 

релевантними для дослідження мультимодальної інтеракції з урахуванням 

форми спілкування й мети дослідження, а саме: соціально-семіотичний і 

системно-функційний, конверсаційний, геосеміотичний, мультимодальний 

(інтер)акційний аналіз, мультимодально-етнографічний, мультимодальний 

корпусний аналіз, мультимодальний рецепційний аналіз, метод візуального 

синтаксису та графічної композиції. 

Проведене дослідження уможливило виокремлення та практичне 

апробування мультимодальних графічних і мультимодальних графічно-

візуальних текстових моделей. До мультимодальних графічних віднесено 

вербально-ідеографічну, вербально-діакритичну, вербально-символьну та 

вербально-типографічну моделі. Мультимодальні графічно-візуальні 

поділено на вербально-візуальні та вербально-інфографічні. Вербально-

візуальні моделі містять вербально-іконічні, вербально-ілюстративні, 

вербально-фотографічні, вербально-піктографічні, вербально-символічні та 

вербально-картографічні. Вербально-інфографічні поділяємо на вербально-

графічні, вербально-діаграмні, вербально-схематичні й вербально-табличні 

текстові моделі. 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що інфографіка є невід’ємною 
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складовою англомовного масмедійного простору. Враховуючи цей факт, у 

роботі виокремлено декілька типів сполучуваності інфографічних ресурсів 

із вербальними складниками: вербальний текст, що має класичне лінійне 

розміщення на сторінці або поділ на кілька стовпців, які супроводжує 

діаграма (кругова, лінійна, гістограма тощо), схема, таблиця чи карта, що 

унаочнює частину викладеного матеріалу вербальним способом (посилання 

в тексті на інфографіку можуть як бути, так і не бути); ключове смислове 

навантаження припадає або на інфографіку, або на вербальний текст при 

можливому використанні й інших ілюстративних компонентів, які 

додатково розкривають зміст тексту або унаочнюють вербальну частину; 

діаграмна інфографіка із застосуванням графічних спецефектів (закреслень, 

підкреслень, виправлень тощо), вербальна та невербальна частини якої 

відображені однаковою мірою; інфографіка, головна канва якої візуальна, із 

використанням додаткових графічних репрезентант, наприклад, схем; 

симбіоз інфографічних ресурсів і додаткових графічних компонентів (рисок, 

фігур, подібних до прямокутника, зображення тощо); пірамідальні діаграми 

як основна канва, комбіновані з вербальним текстом; гетерогенний 

поліграфічний синтез інфографічних ресурсів та інших додаткових 

графічних компонентів. 

Серед найбільш уживаних комбінацій вербальних та інших ресурсів 

невербальної й паравербальної природи виокремлено такі можливі 

сполучуваності у процесі продукування мультимодальних лексем: літери й 

піктограма; літери й знаки пунктуації; літери й цифра/цифри; літери та 

візуальний складник (наприклад, серце); літери й математичні символи; 

літери та будь-які інші знаки або символи, що не перераховані вище; літери 

і зображення, що цілком відбиває вербальне слово, але замінює одну літеру; 

трансформація літери з додаванням допоміжних компонентів або видозміна 

літер; метафоричність літери; зміна їх шрифтом. 

У дослідженні сформовано класифікацію мультимодальних 

синтаксичних конструкцій, які охоплюють чотири групи. Мультимодальні 
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синтаксичні конструкції на основі вербального модусу включають сім типів: 

вербальні засоби й зображення; вербальні знаки та математичні символи; 

вербальні засоби і знаки пунктуації; вербальні засоби, зображення та 

декораційні елементи; вербальні засоби, знаки пунктуації та шрифтові 

варіації; вербальні засоби, цифри, шрифтові варіації; вербальні засоби, 

цифри, знаки пунктуації, а також шрифтові варіації.  

Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі невербального 

модусу (модусів) охоплюють такі чотири типи: зображення, вербальні засоби 

та математичні символи; зображення, вербальні засоби, піктограми й інші 

модуси; зображення, вербальні засоби, світлини та математичні символи; 

зображення, вербальні засоби й математичні символи та інші невербальні 

модуси. 

Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі вербального 

модусу з використанням спецефектів, що здатні трансформувати 

семантику, формують такі типи: вербальні засоби й закреслення; вербальні 

засоби й підкреслення; вербальні засоби (їх зворотне написання); вербальні 

засоби й риски; вербальні засоби (шрифтові варіації); вербальні засоби й 

стрілки; вербальні засоби й обрамлення. Мультимодальні синтаксичні 

конструкції на основі кількох невербальних модусів (без жодного 

вербального складника) включають чотири типи: зображення, математичні 

знаки і знаки пунктуації; зображення і знаки пунктуації; зображення та 

математичні знаки; різноманітні (різнотипні) зображення. 

Корпус фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що новими 

тенденціями текстотворення можна вважати стратегію вербального 

розгалуження, коли повний зміст тексту розкривається за рахунок 

ілюстративних компонентів (тактика покрокового представлення 

інформації); стратегію нашарування, коли частина тексту або невербального 

компоненту накладається на інші складники (тактика дублювання й 

підсилення); стратегію цілковитої взаємодії вербальних й невербальних 

складників (тактика залежності); стратегію обрамлення та схематичної 
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послідовності обраних кроків, при якій зміст розкривається покроково і саме 

читач обирає найбільш придатну для нього тенденцію ознайомлення з 

матеріалом (тактика покрокового представлення інформації). 

Аналіз ілюстративного матеріалу сприяв інтеграції до наукового 

лінгвістичного простору, а відтак і галузі, нових понять, породжених 

конвергентними процесами співіснування вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів. Одним із таких є лінгвальна гра як складова 

мультимодальної стилістики. Серед процесів, які є найбільш характериними 

для англомовних масмедіа, виокремлюємо паренсесиc, квотацію, 

дефіксацію, шрифтову гру, злиття, виправлення, вставки. Зафіксовано 

також низку інноваційних процесів, які емотивно забарвлюють текст: 

мультимодальну метафору, метонімію, метафтонімію тощо. Сукупність цих 

засобів і прийомів зумовила закономірну потребу в уточненні й розвитку 

меж відносно нового наукового напряму лінгвістичних досліджень – 

мультимодальної стилістики, що зі свого боку породило потребу у 

дослідженні концепції мультимодальної грамотності. 

Ключові слова: мультимодальність, невербальні, паравербальні, 

візуальний, графічний, симбіоз, мультимодальна грамотність, 

мультимодальна стилістика, мультимодальна лінгвістика. 
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SUMMARY 

 

Makaruk L. L. Multimodality in the Modern English-language Mass-

media Communicative Space. – Qualificatory scientific work on the rights of 

manuscript. 

Thesis for a Doctoral Degree in Philology. Specialty 10.02.04 – Germanic 

Languages (035 Philology). – Lesya Ukrainka Eastern European National 

University; Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

This dissertation deals with research which has been conducted into 

multimodality in modern English-language mass-media written communication.  

The source material (both American and British)  which was examined included 

paper (32,000 pages) and electronic periodicals (500 pages), as well as 30 websites 

and 3 social networks, and gave a clear illustration of the prevalence of 

multimodality in the material as a whole. It was possible to identify patterns of 

interaction between verbal, nonverbal and paraverbal components through the 

prism of structural and functional, communicative and pragmatic socio-stylistic 

and cultural parameters. 

In the paper, the evolution of written communication is considered in detail, 

and the distinctive features of oral and written communication are illustrated, with 

particular attention devoted to the mass media. It is shown that a key component 

of the English-language mass-media communicative space consists of multimodal 

advertisements, which incorporate non-verbal and paraverbal resources along with 

verbal units. The analysis of these resources suggests a subdivision into groups on 

the basis of common criteria: text segmentation and other graphic special effects 

(of which category the features of font and colour will be treated separately, as is 

explained later); non-typographic and non-photographic resources; iconic 

elements (images); and infographics. 

The usage of both classical and innovative methods and techniques has led 

to the emergence of totally new branches of linguistics, such as visual linguistics, 

multimodal linguistics, and multimodal stylistics. Within these branches, 



8 
 

combined symbiotic enclaves (formed as a result of the combination of verbal, 

nonverbal and paraverbal resources) are the object of study. Each of these branches 

has its own clearly-defined subject of research in terms of certain paradigms 

underlying these scientific fields. Multimodal linguistics, an innovative branch of 

present-day linguistics, involves the multi-branch analysis of verbal and nonverbal 

combinations and paraverbal resources. In addition to classical approaches and 

methods including the descriptive, comparative, structural, distributive, it is 

possible to develop innovative methods and techniques that are well adapted for 

the study of multimodal form-based communication and which satisfy the purpose 

of our research. Among these are ones involving socio-semiotic and systemic 

functional, geosemiotic, multimodal (inter)actional analysis, multimodal 

ethnography, multimodal corpus analysis, and multimodal reception analysis. 

The research which we conducted made it possible to distinguish 

multimodal graphic and graphic/visual text patterns. Multimodal graphic linkages 

that could be mentioned are the following: verbal-ideographic, verbal-diacritic, 

verbal-symbolic, and verbal-typographic. The multimodal graphic-visual sections 

have been further subdivided into verbal-visual and verbal-infographic areas. The 

verbal-visual linkages include verbal-iconic, verbal-illustrative, verbal-

photographic, verbal-pictorial, verbal-symbolic, and verbal-cartographic. The 

verbal-infographic area can be divided into verbal-graphic, verbal-diagram, 

verbal-schematic, and verbal-tabular subsections. 

Visible evidence leads us to the conclusion that infographics is an integral 

element in the English-language mass media. We highlight several ways in which 

infographic resources may be used in conjunction with with verbal components. 

Some examples are the following: a verbal text having a classical linear 

arrangement on a page, or divided into multiple columns accompanying a diagram 

(such as circular, linear, histogram), a chart, a table or a map that depicts a part of 

the content in a verbal manner. The key function of conveying meaning may be 

performed by either the infographic or the verbal text, and may also include the 

use of additional illustrative components that further reveal the content of the text 
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or facilitate visualization of the verbal part; graphic infographics using graphic 

special effects of which verbal and nonverbal parts are reflected to the same extent; 

infographics whose main canvas is visual using additional graphic representations, 

such as diagrams; a synthesis of infographic resources and additional graphic 

components (such as lines, shapes similar to rectangles, and images); pyramidal 

diagrams (acting as the main canvas) combined with verbal text; heterogeneous 

polygraph synthesis of infographic semiotic resources and other additional graphic 

components. 

After studying the most commonly-used patterns for combining verbal 

resources with those of a nonverbal or a paraverbal nature, we devised the 

following ten groupings of multimodal resources: letters plus pictograms; letters 

plus punctuation marks; letters plus numeric digits; letters plus a visual component 

(such as a heart); letters plus mathematical symbols; letters plus any other 

characters or symbols not listed above; and letters plus images that fully reflect 

the verbal word, but replace one of its letters. This breakdown also includes the 

transformation of individual letters by adding auxiliary components or by 

modifying the characteristics of the letters; devising metaphorical usages of 

multimodally manipulated letters; and adjusting the font characteristics of letters; 

the transformation (changing an ordinary letter into something else) of a letter with 

the addition of supplementary components or modifications of letters; 

metaphorical letters; introducing diverse fonts in the letters within a single word. 

Multimodal syntactic constructions may be divided into several groups. 

Seven types of multimodal syntactic constructions based on verbal modes have 

been identified. They comprise the following sub-types: verbal structures plus 

images; verbal signs plus mathematical symbols; verbal means plus punctuation 

marks; verbal structures plus images and decorative elements; verbal structures 

plus punctuation marks, with possible font variations; verbal structures plus 

numbers, with possible font variations; verbal structures plus both numbers and 

punctuation marks, with possible font variations. Multimodal syntactic 

constructions based on non-verbal modes include combinations of the following 
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four types: images, verbal structures and mathematical symbols; images, verbal 

structures, icons, sometimes subject to diverse modifications; images, verbal 

structures, photographs and mathematical symbols; images, verbal structures 

along with mathematical symbols, sometimes affected by other non-verbal 

strategies. Multimodal syntactic constructions based on verbal modus using 

special effects capable of transforming semantics may be broken down into the 

following types: verbal means and strikeout characters; verbal means and 

underscores; verbal means with elements presented in reverse order; verbal means 

plus dashes or hyphens); verbal structures with font variations; verbal devices plus 

arrows; and verbal devices with framing. Multimodal syntactic constructions 

based on several nonverbal moduses (without any verbal constituent) include four 

types: images, mathematical signs and punctuation marks; images and punctuation 

marks; images and mathematical signs; and various (multi-type) images. 

The current body of source material that has been examined provides us 

grounds for asserting that the new patterns of text formation can be considered to 

represent several different types of strategies:  a strategy of verbal branching, when 

the full content of the text is expressed using illustrative components; a 

stratification strategy, when part of the text or non-verbal component is 

superimposed on other components; a strategy of complete interaction of verbal 

and nonverbal components; and a strategy of involving a frame and the schematic 

sequence of the selected steps, when the content is conveyed step by step and 

readers choose the most appropriate tactics for themselves.  

The analysis of the illustrative material made possible the integration of new 

concepts into the scientific linguistic space, and hence the branches corresponding 

to the convergent processes of the combining of verbal, nonverbal and paraverbal 

means. Mention should also be made of linguistic play as a device within 

multimodal stylistics. Reviewing the various areas discussed with respect to 

multimodality in English-language media, we can make further reference to the 

non-traditional use of existing typographical components such as dashes, hyphens, 

parentheses and quotation marks; the introduction of graphic structures used for 
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indicating corrections and insertions; and the use of processes such as font play 

and fusion.   

In addition, a number of innovative processes can be identified which colour 

the text emotively, such as multimodal metaphor, metonymy, and metaphtonymy. 

The exploration of the patterns used in combining these tools and techniques made 

it necessary to establish and then to clarify the boundaries of the relatively new 

scientific area of multimodal stylistics. This has major significance for the 

development of studies related to this field, and will also contribute to the process 

of developing techniques for facilitating multimodal literacy. 

Key words: multimodality, nonverbal, paraverbal, visual, graphic, 

symbiosis, multimodal literacy, multimodal stylistics, multimodal linguistics. 
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ВСТУП 

 

Розширення горизонтів філологічних пошуків у цифровому столітті 

зумовлене активізацією інформаційних технологій, які сприяли 

трансформації традиційних комунікативних тенденцій і генеруванню 

інноваційних, що реалізуються завдяки симбіозу вербальних, невербальних 

та паравербальних засобів у сучасному англомовному масмедійному 

просторі.  

З огляду на це виникає необхідність у переосмисленні усталених 

підходів, методів і методик розгляду всіх можливих складників 

комунікативної взаємодії, поясненні їх варіативної функційності шляхом 

залучення теоретико-методологічної бази нових лінгвістичних напрямів: 

мультимодальної лінгвістики та мультимодальної стилістики. Саме вони 

уможливлюють полівекторне обґрунтування структури, семантики, рівнево-

ієрархічних відношень, зв’язків і прагматико-стилістичного потенціалу 

масмедійної комунікації. 

Закономірно, що науковий опис особливостей масмедійного 

комунікативного простору як мультимодального явища, в якому співіснують 

вербальні, невербальні та паравербальні засоби, потребує нових поглядів на 

функціонування писемного мовлення у прагматичному, соціокультурному і 

лінгвостилістичному вимірах.  

У зв’язку з цим особливої значущості набуває всебічне дослідження різних 

аспектів мультимодальності сучасного спілкування, яке реалізується в 

англомовному масмедійному комунікативному просторі внаслідок 

конвергенції різних модусів, дослідженню яких присвячені роботи 

вітчизняних і зарубіжних учених.  

Представники наукових шкіл, у фокусі наукових пошуків яких постає 

усне мовлення, здебільшого зосереджують увагу на аналізі супровідних 

характеристик комунікації: темпу, тембру, дотиків, поглядів, запахів, жестів, 

міміки обличчя тощо, розглядаючи їх у межах просодики, паралінгвістики, 
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кінесики, окулесики, аускультації, гаптики, гастики, ольфакції, проксеміки, 

хронеміки і системології. Вони отримали докладне обґрунтування в 

розвідках І. Н. Горєлова [77], Г. В. Колшанського [156], М. Коццоліно 

[163], Г. Ю. Крейдліна [166], Л. І. Тараненко [322] й ін. Усну інтеракцію, 

реалізовану писемними вербальними ресурсами, описано у працях 

вітчизняних науковців: Т. О. Анохіної [15], І. I. Сєрякової [285], 

Л. В. Солощук [308] та ін.  

Проблеми взаємодії різних модусів в актуалізації комунікативного 

простору розглядають, зокрема, у площині віршованої графіки 

(Г. О. Винокур [58 – 59], Б. В. Томашевський [326]), оформлення книг, 

використання шрифтів, залучення кольорів, декоративних елементів тощо 

(О. О. Реформатский [270]), телебачення, кіно й реклами, семантика яких 

залежить від взаємодії зображення, звуку та накреслення знаків (В. В. Зірка 

[122], Н. В. Коломієць [155], І. Б. Морозова [239 – 240], Н. М. Трошина [267], 

І. М. Шукало [345], Т. В. Крутько [169], Н. В. Реконвальд [268], О. Є. Ткачук-

Мірошниченко) [325]; ролі й функцій фотосвітлин у періодичних виданнях 

(М. Бугаєва [50]); одягу як невербального компонента, який може 

“розповісти” про культуру, стереотипи, цінності та реалії етносу (Р. Барт 

[26], П. Богатирьов [401]); семіотичного представлення фільмів, коміксів, 

інформаційної графіки й музики (К. Серажим [282]); мови тіла (М. Коццоліно 

[163]).  

Диференційні ознаки писемного мовлення з урахуванням різних модусів 

висвітлено у працях багатьох науковців (І. В. Арнольд [17], 

Л. М. Большиянова [48], Б. В. Валуєнко [53], Ю. Я. Герчук [68], C. Ф. Добкін 

[94], Г. В. Ейгер [108], Ю. А. Зацний [118], Т. М. Ніколаєва [248], 

Г. Т.  Костенко [161], В. В. Сазонов [277], О. О. Сидоров [287], 

К. Б. Шошніков [277], В. Л.  Юхт [108]).  

Протягом тривалого часу мовознавці намагалися встановити 

взаємозалежність вербальних компонентів і зображень. Найбільш докладно цю 

проблему розглянуто в роботах Л. Бардіна [370], Дж. Беземера [396], 
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А. О. Бернацької [34], Л. В. Головіної [72], К. Джевіт [509], С. Д. Зауербіера 

[655], В. О. Колеватова [151], Ю. В. Кнорозова [148], Г. Кресса [535], Т. ван 

Лівена [698], В. Ліма [564], С. Норріс [616], Д. Огілві [252], О. Ю. Сорокіна 

[314], Є. Ф. Тарасова [314], К. О’Халлоран [629].                

В останні роки у вітчизняному мовознавстві з’явилися праці, у полі 

досліджень яких перебувають вербальні, невербальні та паравербальні 

компоненти, реалізовані у логотипах (Л. Т. Кияк-Редькович [145]), брендинзі 

(М. В. Каратаєва [132], І. Л. Білюк [41]), казках (В. А. Єфименко [113], 

М. А. Карп [134]), художньому дискурсі (О. В. Білецька [40], Л. І. Бєлєхова 

[36 – 37], О. С. Маріна [228], Н. Я. Град [80]) та осмислені з урахуванням 

мультимодальних парадигм. 

Водночас, незважаючи на значну кількість розвідок, присвячених 

масмедійній царині, відкритим залишається питання про структурно-функційні, 

комунікативно-прагматичні, лінгвостилістичні та соціокультурні аспекти 

взаємодії вербальних, невербальних і паравербальних засобів реалізації 

масмедійного простору, розв’язання якого потребує застосування методології 

нових напрямів лінгвістичних досліджень – мультимодальної лінгвістики та 

мультимодальної стилістики. 

Актуальність роботи зумовлена потребою теоретичного 

обґрунтування і практичної перевірки застосування нового мультимодального 

напряму досліджень сучасного англомовного гетерогенного масмедійного 

комунікативного простору, в якому співфункціонують вербальні, 

невербальні та паравербальні засоби.  

Використання обраних векторів як теоретико-методологічної основи 

дослідження дає змогу встановити структурно-функційні, комунікативно-

прагматичні, лінгвостилістичні та соціокультурні виміри англомовного 

масмедійного комунікативного простору як багаторівневої складної 

системи. Важливість дослідження зумовлена також вимогами 

комунікативної практики, яка першочергово потребує встановлення 

закономірностей взаємодії низки мовних і позамовних чинників у процесах 
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кодування й коректного декодування вербальної та невербальної інформації.  

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

Дослідження виконане в межах комплексної науково-дослідної теми 

кафедри прикладної лінгвістики Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки “Функціонування мовних одиниць у 

когнітивно-дискурсивній парадигмі”, затвердженої Вченою радою 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(протокол № 9 від 02 березня 2011 р.). Тему дисертації затверджено Вченою 

радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки (протокол № 8 від 22 лютого 2018 р.) та уточнено Вченою радою 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(протокол № 16 від 27 грудня 2018 р.). 

Мета роботи полягає у визначенні специфіки реалізації 

мультимодальності в англомовному масмедійному комунікативному 

просторі шляхом установлення закономірностей кореляції вербальних, 

невербальних і паравербальних складників крізь призму структурно-

функційних, лінгвостилістичних, комунікативно-прагматичних і 

соціокультурних параметрів, що потребує розв’язання таких завдань: 

 обґрунтувати категорійно-поняттєвий апарат мультимодальної 

лінгвістики та мультимодальної стилістики; 

 розробити методику й методологію дослідження мультимодальності 

англомовного масмедійного комунікативного простору; 

 схарактеризувати специфіку сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору; 

 ідентифікувати та виокремити типи невербальних і паравербальних 

засобів в англомовному масмедійному комунікативному просторі; 

 встановити характер узаємодії вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів в англомовному масмедійному комунікативному 

просторі та визначити їхні структурні й семантичні особливості; 

 виявити закономірності функціонування вербальних, невербальних і 
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паравербальних компонентів на графічному, синтаксичному та текстовому 

рівнях і змоделювати найбільш типові способи їх сполучуваності; 

 визначити мультимодальні стилістичні прийоми, притаманні 

сучасному англомовному масмедійному комунікативному простору. 

Об’єкт дослідження – сучасний англомовний масмедійний 

комунікативний простір. 

Предмет дослідження – мультимодальність, реалізована шляхом 

сполучуваності кількох ресурсів (вербальних, невербальних, 

паравербальних) у структурно-семантичному, комунікативно-

прагматичному, лінгвостилістичному, соціокультурному та функційному 

вимірах. 

Матеріалом дослідження обрано 32 000 британських й американських 

паперових та 500 сторінок електронних періодичних видань за 2000–

2018 рр. (The Times, The Financial Times, USA Today, The Wall Street Journal, 

The Guardian, International Herald Tribune, Daily Mail, The Sunday Telegraph, 

The Daily Telegraph, The London Paper, The Independent, London Life, New 

York Times, Hello, People, The Sun, Time, Newsweek, The Economist, Business & 

Finance, How to Spend Weekend тощо).  

У дисертації також використано Інтернет-ресурси: 30 веб-сайтів та 

3 соціальних мережі (Facebook, Pinterest, Instagram). Загалом корпус 

ілюстративного матеріалу складає 1000 текстів і фрагментів, відібраних 

методом суцільної вибірки в сучасному англомовному масмедійному 

комунікативному просторі. 

Наукова новизна полягає у тому, що у роботі вперше обґрунтовано 

категорійно-поняттєвий апарат мультимодальної лінгвістики та 

мультимодальної стилістики; докладно висвітлено специфіку сучасного 

англомовного масмедійного комунікативного простору як завдяки 

використанню традиційних, так і внаслідок формування нових методів 

візуального синтаксису й графічної композиції, згенерованих на 

фундаментальних принципах мультимодальної, візуальної та графічної 
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лінгвістик з урахуванням концепції мультимодальної грамотності. 

Започаткування таких парадигм уможливлює полівекторність розгляду 

писемної площини сучасного англомовного масмедійного комунікативного 

простору в контексті мультимодальної лінгвістики, які полягають у 

виявленні структурних особливостей, семантичного навантаження та 

функційного призначення невербальних і паравербальних компонентів, що 

слугують засобами реалізації мультимодальності. 

Проведений всебічний аналіз дав змогу виокремити нові типи графем, 

лексем та синтаксичних конструкцій, ідентифікувати різновиди 

сегментаційних і графічних процесів, непіктографічних і нефотографічних 

ресурсів та встановити роль шрифту й кольору у масмедійному середовищі. 

Вперше проаналізовано інфографічні ресурси та встановлено їх специфіку 

як інтегральних компонентів масмедійного простору.  

У роботі обґрунтовано й введено до наукового узусу поняття 

мультимодальна графема, мультимодальна лексема, мультимодальне 

речення; уточнено поняття мультимодальність, мультимодальний текст, 

модус, семіотичні ресурси, лінгвальна гра. На основі корпусу 

ілюстративного матеріалу вперше виокремлено та докладно висвітлено нові 

механізми породження й реалізації прийомів мультимодальної стилістики. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дослідження слугують 

досягнення шкіл мультимодалістики, в яких виокремлено низку наукових 

парадигм (соціосеміотичну, системно-функційну, рецепційну), що 

уможливило генерування нових підходів до аналізу різних інформаційних 

блоків масмедійного простору (О. Є. Анісімова [13], К. Джевіт [515], Ґ Кресс 

[540], Т. ван Лівен [702], Ч. Форсевіль [454] та ін.).           

У роботі використано здобутки візуальної комунікації та графічної 

лінгвістики (Т. О. Амірова [7], Ф. Балхорн [386], Р. А. Кросланд [427], 

В. Р. Ренагель [647], Дж. Л. Трагер [698]), паралінгвістики (І. Н. Горєлов [77], 

Г. В. Колшанський [156], Дж. Л. Трагер [689]), комп’ютерної паралінгвістики 

(В. Бьорн Шуллер [658]), невербальної семіотики (Г. Є. Крейдлін [166]), 
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соціальної та когнітивної семіотики і медіалінгвістики 

(Т. Г. Добросклонська [97], Д. Крістал [431]). Вагомим опертям для 

виокремлення нових аспектів аналізу стали праці Л. П. Амірі [125], А. Болдрі 

[364], А. Гіббонс [467], К. Джевіт [513], Є. В. Дзяковича [91], С. В. Ільясової 

[125], Г. Кресса [545], Т. ван Лівена [698], С. Норріс [616], Р. Пейдж [613], 

Л. Г. Фещенко [335], які дали змогу відповісти на питання про доцільність 

використання невербальних і паравербальних одиниць; їх роль у тексті, 

реченні, словосполученні, лексемі тощо; їх функційне призначення та рівень 

комунікативно-прагматичного потенціалу; структуру й семантику 

визначених одиниць; прагматичну спрямованість; способи (шляхи) 

трансформації комунікативних процесів та зміни у спілкуванні.  

Для наукового пошуку застосовано також напрацювання зарубіжних 

дослідників, зорієнтовані на два напрями аналізу мультимодального 

простору: системно-функційну візуальну граматику і теорію 

мультимодальної метафори (Дж. Беземер [396], К. Джевіт [512], Г. Кресс 

[540], В. Лім [656], К. О’Халлорран [620]). Ураховано й найбільш релевантні 

критерії аналізу мультимодальної грамотності (Б. Стріт [678], Л. Ансвес 

[695]). 

У роботі сформовано комплексну методику дослідження сучасного 

англомовного масмедійного комунікативного простору, що ґрунтується на 

використанні загальнонаукових, міждисциплінарних і конкретних наукових 

методів та прийомів. Для виявлення вербальних, невербальних і 

паравербальних компонентів, які функціонують у сучасному англомовному 

масмедійному комунікативному просторі, було використано метод 

суцільної вибірки.  

Методи індукції та дедукції дали змогу вивчити, проаналізувати й 

з’ясувати специфіку ресурсів та їх диференційні ознаки, а також складники 

виокремлених груп. На підставі методів аналізу й синтезу стало можливим 

виявлення структурних та семантичних особливостей невербальних і 

паравербальних засобів та їх функційного призначення, прагматичного 
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навантаження й особливостей реалізації на графічному, морфологічному, 

лексичному і синтаксичному рівнях.  

Описовий метод слугував основою для аналізу й систематизації всіх 

одиниць, якими послуговуються в сучасному англомовному масмедійному 

комунікативному просторі, а також для формулювання висновків 

дослідження. Дистрибутивний аналіз використано для з’ясування оточення, 

в якому перебувають різні компоненти, та виокремлення можливих способів їх 

сполучуваності. Порівняльний аналіз застосовано для ідентифікації спільних і 

відмінних ознак симбіотичних анклавів загалом та невербальних й 

паравербальних компонентів зокрема.  

Завдяки цьому методу було ідентифіковано типи масмедійних 

мультимодальних текстів, синтаксичних конструкцій і лексем. Для 

з’ясування значень невербальних і паравербальних засобів застосовано 

контекстологічний метод. Апробовано новий метод графічної композиції, 

який уможливив вибір найбільш релевантної стратегії прочитання текстів із 

урахуванням критеріїв мультимодальної грамотності.  

Залучення методу візуального синтаксису дало змогу ідентифікувати типи 

мультимодальних синтаксичних конструкцій. Використання семантико-

стилістичного методу слугувало виокремленню стилістичних прийомів і 

технік, реалізованих у масмедійному комунікативному просторі. Метод 

мультимодального рецепційного аналізу був спрямований на виявлення 

особливостей сприйняття комбінованих анклавів та можливих способів їх 

прочитання.   

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність 

реалізації семантичного навантаження та функційно-прагматичної ролі 

сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору 

зумовлена його динамічністю й гетерогенністю, досягнутими комплексною 

взаємодією вербальних, невербальних і паравербальних компонентів як 

засобів реалізації мультимодальності.  

Наукову новизну одержаних результатів узагальнено в положеннях, 
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винесених на захист: 

1. Мультимодальна лінгвістика та мультимодальна стилістика як 

універсальні галузі дослідження усного й писемного мовлення покликані 

полівекторно дослідити конвергенційні інтеракційні процеси, реалізовані 

шляхом використання вербальних, невербальних і паравербальних засобів у 

різножанрових площинах, незалежно від обраного каналу й середовища, в 

якому відбувається спілкування, цілей та учасників комунікативного акту. 

2. Формування сучасного англомовного мультимодального 

комунікативного простору забезпечується вербальними, невербальними та 

паравербальними засобами, які функціонують самостійно або симбіотично, 

утворюючи логічні, завершені, зв’язні й цілісні семіотично та семантично 

гетерогенні тексти.  

3. Прийом візуального синтаксису уможливлює ідентифікацію спектра 

ресурсів, які використовують для продукування мультимодальних речень, 

виявлення можливих способів сполучуваності вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів; виокремлення типів мультимодальних речень, 

з’ясування їх значення та значень окремих складників, а також усіх одиниць, 

уживаних під час продукування.  

4. Прийом графічної композиції дає змогу простежити варіанти 

організації мас-медійного комунікативного простору загалом і текстів, які 

входять до нього, зокрема: установити взаємозв’язок і взаємозалежність 

складників, що належать до їх структури, а також виявити можливі шляхи їх 

прочитання і сполучення з урахуванням стратегій і тактик репрезентації 

матеріалу та концепції мультимодальної грамотності. 

5. Інфографічні мультимодальні конструкції складають значну частину 

англомовного масмедійного комунікативного простору, виконуючи такі 

функції: компресивну (економія засобів), інформативну, логічного 

структурування, упорядкування великих за обсягом текстів та унаочнення 

кількісних показників. 

6. В англомовному масмедійному комунікативному просторі 
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функціонують комунікативно значущі та семантично місткі одиниці, а їх 

дешифрування залежить від рівня мультимодальної грамотності реципієнтів. 

Вибір семіотичних ресурсів зумовлений конкретною комунікативною 

ситуацією та її прагматичною спрямованістю, а також відповідністю 

обраного компонента графічному, лексичному і текстовому рівням.  

7. Невербальні та паравербальні модуси можуть виконувати роль 

графем і лексем. У мультимодальних лексемах невербальні та паравербальні 

засоби заміщують від однієї до трьох вербальних графем, унаслідок чого 

лексеми набувають мультимодальних ознак. Найпоширенішими є випадки 

співфункційності графем і піктограм, графем і геометричних фігур, графем і 

візуальних компонентів, які можуть корелювати або не корелювати із 

семантикою лексеми. 

8. Іконічні елементи, що функціонують в масмедійному просторі, 

переважно не залежать від вербального складника та не мають вербального 

підпису-пояснення. Такі одиниці слугують засобом акцентуації уваги та 

здебільшого виступають рівносильними у семантичному плані щодо 

вербального складника, полегшуючи процес декодування інформації. 

9. У мультимодальних масмедійних текстах ілюстративний компонент 

може бути як інтегральним, так і неінтегральним композиційним елементом, 

якому властиве таке функційне призначення: часткового або повного 

дублікатора вербального еквівалента, семантичного інтенсифікатора, засобу 

ідентифікації установ, контрадиктора вербального елемента та носія 

додаткового змісту, який має глибшу семантичну місткість, ніж власне 

вербальні компоненти. 

10. Частина масмедійного комунікативного простору постає у вигляді 

мультимодальних гомогенних синтаксичних конструкцій (що складаються з 

вербальних складників і знаків пунктуації або з невербальних складників, які 

належать до однієї знакової системи) та мультимодальних гетерогенних 

синтаксичних конструкцій (утворених шляхом поєднання різних знакових 

систем), в основі продукування яких знаходяться вербальні та невербальні 
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засоби або ж винятково невербальні, які входять до різних систем.  

11. Невербальні та паравербальні засоби реалізації англомовного  

мультимодального комунікативного простору мають статус універсально 

або культурно маркованих, оскільки вони здатні відображати як 

загальноприйняті культурні цінності, так і специфічні британські й 

американські ціннісні орієнтири.  

12. Сучасному англомовному мультимодальному комунікативному 

простору притаманні такі прийоми і техніки лінгвальної гри: квотація, 

паренсесис, злиття, виправлення, вставки, поліваріантне прочитання, 

розчленування, шрифтове уподібнення предметам та процесам об’єктивної 

дійсності з подвійним дублюванням семантики, формотворча і 

змістотворча техніка, дублювання графічної експресії й змісту, 

закладеного у вербалізатор. 

Теоретичне значення  дослідження полягає в тому, що  результати 

дисертації становлять внесок у розвиток таких галузей мовознавства, 

зокрема його англомовної площини як мультимодальна лінгвістика, візуальна 

лінгвістика, мультимодальна стилістика шляхом розробки, уніфікації та 

стандартизації їх категорійно-поняттєвого апарату, у тому числі 

виокремленню нових методів до дослідження сучасного англомовного 

мультимодального комунікативного простору. Формування методологічних 

засад комплексного дослідження специфіки організації англомовного 

масмедійного простору з застосуванням нових прийомів графічної 

композиції й візуального синтаксису слугують підґрунтям для розширення 

англомовної площини лінгвістики тексту, медіалінгвістики, 

прагмалінгвістики, комунікативної лінгвістики, міжкультурної комунікації.  

Положення й висновки дисертації сприятимуть стандартизації та 

уніфікації наукового узусу мультимодальної лінгвістики і мультимодальної 

стилістики шляхом поглиблення розуміння структурно-семантичного, 

прагматико-стилістичного та функційного потенціалу невербальних і 

паравербальних засобів, реалізованих через низку функцій. Виявлені 
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диференційні ознаки невербальних і паравербальних ресурсів як 

специфічних комунікативно-прагматичних компонентів дали змогу 

ідентифікувати нові механізми, прийоми й процеси, що розширило існуючі 

наукові парадигми стилістики та мультимодалістики. Висновки роботи 

набувають значущості в теорії мовної комунікації, соціолінгвістиці, 

прикладній лінгвістиці та культурі мовлення для проблем, пов’язаних із 

мультимодальною грамотністю. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості їх 

використання в навчальній та навчально-методичній роботі для викладання 

таких курсів у сфері англістики: основи теорії мовної комунікації та 

комунікативна лінгвістика (Розділ І. “Теоретичні основи дослідження 

мультимодальності в англомовному масмедійному комунікативному 

просторі”), лінгвістика тексту (Розділ ІІІ. “Засоби та способи реалізації 

мультимодальності в англомовному масмедійному комунікативному 

просторі”), психолінгвістика (Розділ V. “Емотивно-експресивний потенціал 

та соціокультурна зумовленість мультимодальних стилістичних ресурсів в 

англомовному масмедійному комунікативному просторі”), а також при 

розробці і впровадженні дисциплін за вибором: графічної лінгвістики, 

мультимодальної лінгвістики, візуальної лінгвістики, мультимодальної 

стилістики, нейролінгвістичного програмування (Розділ ІV. “Формування та 

рівні функціонування мультимодальних ресурсів в англомовному 

комунікативному просторі”).  

Представлений матеріал розширює також емпіричну базу засобів 

писемної англомовної інтеракції та може бути використаний у писемному 

спілкуванні, під час підготовки словників, довідників та граматик, що 

містять перелік найбільш уживаних анклавів, до складу яких входять 

невербальні та паравербальні компоненти, а також глосаріїв, покликаних 

висвітлити перелік нових понять та уточнені дефініції існуючих, 

релевантних мультимодальним парадигмам. Крім того, здобутками можуть 

послуговуватися й фахівці з веб-дизайну, маркетологи й рекламодавці. 
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Апробацію теоретичних положень та результатів дисертації здійснено 

на 36 наукових і науково-практичних конференціях, семінарах та круглих 

столах у тому числі: 

18 міжнародних, проведених в Україні: “Пріоритети романського і 

германського мовознавства” (Луцьк, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018); 

“Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті Європейської інтеграції” 

(Луцьк, 2013); “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість” 

(Острог, 2014, 2015); “Філологічна наука в інформаційному суспільстві” 

(Київ, 2014); “Актуальні проблеми термінознавства, романо-германської 

філології та перекладу” (Чернівці, 2014); “Мова як засіб міжкультурної 

комунікації” (Херсон, 2014); “Іноземна філологія у ХХІ столітті” 

(Запоріжжя, 2014); “Challenges of Psycholinguistics and Psychology of 

Language and Speech” (Луцьк 2015); “Мова як засіб міжкультурної 

комунікації” (Херсон, 2016); “Молода наука Волині: пріоритети та 

перспективи” (Луцьк, 2017); “Сучасні тенденції фонетичних досліджень” 

(Київ, 2018); “Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2018); “Мова. 

Суспільство. Культура” (Херсон, 2018); 

7 всеукраїнських наукових конференціях: “Горизонти прикладної 

лінгвістики та лінгвістичних технологій” (Київ, 2013); “Мова та література у 

полікультурному просторі” (Львів, 2014); “Мова в професійному вимірі: 

комунікативно-культурний аспект” (Харків, 2014); “Сучасні дослідження з 

лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації” (Івано-

Франківськ, 2015); “Людина. Комп’ютер. Комунікація” (Львів, 2015); 

“Прикладна і корпусна лінгвістика: розроблення технологій нового 

покоління” (Київ, 2018); “Актуальні напрями сучасної лексикографії (до 95-

ліття професора В. І. Перебийніс) (Луцьк, 2018)”; 

11 зарубіжних міжнародних конференціях: “Linguistics Beyond and 

Within” (Люблін, Польща, 2013, 2014); “Explorations in Lexico-Grammar 

Continuum” (Сосновец, Польща, 2014); “Brno Conference of English, American 

and Canadian Studies” (Брно, Чехія, 2015); “Metaphor in the Arts, Media and 
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Communication” (Берлін, Німеччина, 2016); “International Conference on 

Sociolinguistics” (Будапешт, Угорщина, 2017, 2018); “Media Literacy in Foreign 

Language Education: Digital and Multimodal Perspectives” (Мюнхен, 

Німеччина, 2017); “Innowacje, Dialog, Wspolpraca” (Наленчув, Польща, 

2017); “Multimodality – Moving Theory Forward” (Оденс, Данія, 2018), “Urgent 

Problems of Philology and Linguistics” (Будапешт, Угорщина, 2018). 

Результати дослідження апробовано під час вивчення навчальної 

дисципліни за вибором “Комунікативна лінгвістика”, яка викладається 

автором в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі 

Українки. 

Публікації. Основні теоретичні положення й результати 

дисертаційного дослідження відображено в 55 публікаціях автора, у тому 

числі: 2 одноосібних монографіях, розділі зарубіжної колективної 

монографії, 33 статтях, з яких 22 опубліковано у фахових виданнях України, 

5 – у закордонних академічних виданнях, 2 статті – у виданнях, які не 

внесено до списку фахових, а також у 19 тезах доповідей на наукових 

конференціях. Загальний обсяг публікацій із проблематики дослідження 

складає 39 др. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів із висновками до них, загальних висновків, списку використаних 

джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 635 сторінок, 

обсяг основного тексту – 370 сторінок. Бібліографія містить 1215 джерел, із 

них 715   позицій праці вітчизняних та зарубіжних авторів (363 – іноземними 

мовами), 500 позицій – джерела ілюстративного матеріалу.  

У Вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, сформульовано 

мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, описано методи дослідження, 

його теоретичне та практичне значення, висвітлено наукову новизну, 

сформульовано основні положення, що винесені на захист, а також подано 

інформацію про апробацію результатів дисертаційного дослідження. 
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У Першому розділі окреслено теоретичні засади дослідження; 

простежено еволюцію невербальних та паравербальних ресурсів; висвітлено 

ключові підходи до поняття мультимодальності; обґрунтовано можливі 

способи сполучуваності вербальних, невербальних та паравербальних 

ресурсів; висвітлено диференційні ознаки усного й писемного мовлення, їх 

переваги та недоліки. Виокремлено нові напрями – мультимодальну 

лінгвістику й мультимодальну стилістику й детально обґрунтовано їх 

предмет, об’єкт, ключові поняття й методи аналізу.  

У Другому розділі окреслено процедуру дослідження, спираючись на 

обрані методи та методику. Проаналізовано графічну лінгвістику, візуальну 

лінгвістику та мультимодальну грамотність як основу методологічного 

підґрунтя дослідження. Запропоновано алгоритм аналізу з урахуванням 

запропонованих нових методів, згенерованих на підставі зібраного 

фактичного матеріалу (метод графічної композиції та метод візуального 

синтаксису).  

У Третьому розділі докладно висвітлено специфіку та 

функціонування невербальних та паравербальних ресурсів, поділених на 

кілька груп: сегментація та графічні ефекти; шрифт та колір; непіктографічні 

та нефотографічні ресурси; іконічні  елементи (зображення); інфографіка. 

Описано можливі способи сполучуваності різних ресурсів. 

Четвертий розділ зорієнтовано на дослідження невербальних та 

паравербальних ресурсів на різних рівнях: графо-морфологічному, 

лексичному, текстовому. На підставі зібраного корпусу ілюстративного 

матеріалу ідентифіковано типи мультимодальних графем, лексем, 

синтаксичних конструкцій та текстів. Запропоновано дефініції цих понять. 

П’ятий розділ сфокусований на мультимодальних стилістичних 

ресурсах у тому числі й на тих, які відображають соціокультурні особливості 

американського та британського етносів. Докладно висвітлено засоби та 

прийоми лінгвальної гри, які проілюстровано на прикладах. Виокремлено 

нові стилістичні процеси (квотацію, паренсесис, виправлення, вставки, 
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закреслення тощо), які спонукали розширення горизонтів мультимодальної 

стилістики. Зосереджено увагу на соціальних мережах та ролі емотиконів й 

смайлів, які у цифрову епоху стали невід’ємними складниками інтеракції.  
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РОЗДІЛ І  

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ  

МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ 

 КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Сучасний англомовний комунікативний простір суттєво 

трансформував усталені підходи до диференціації комунікації. Традиційна 

поліаспектна класифікація потребує певних уточнень та обґрунтувань. 

Першопричиною, яка пояснює потребу в такому дослідженні, слугує інфор-

маційна революція світового масштабу, яка, власне, змінює не лише спосіб 

життя, цінності та мислення, а й значно урізноманітнює способи й засоби 

спілкування.  

Аналіз англомовного масмедійного комунікативного простору 

свідчить про те, що сьогодні його не можна вивчати ізольовано, в межах 

лише одного лінгвістичного ракурсу. До його дослідження доцільніше 

підходити комплексно й не обмежуватися вивченням лексичних 

компонентів, оскільки, як показує корпус ілюстративного матеріалу, у 

масмедійному середовищі спілкування відбувається не лише вербальними 

засобами. Як результат, англомовна писемна комунікація має 

мультимодальний характер. Про це свідчить використання невербальних та 

паравербальних засобів як під час усного, так і писемного мовлення.  

Значне збільшення їх спектра, змусило лінгвістів по-новому підійти до 

розуміння комунікативного простору, переглянувши традиційні парадигми, 

котрі тривалий час домінували в мовознавстві. Нове висвітлення й 

обґрунтування отримали, зокрема, усна та писемна форми мови; невербальні 

та паравербальні засоби, які особливо популярні в англомовному 

масмедійному писемному мовленні та сприяють його мультимодальному 

характеру.  

З огляду на це, усебічному обґрунтуванню підлягає сучасний 

англомовний масмедійний комунікативний простір та категорійно-
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поняттєвий апарат мультимодальної лінгвістики та мультимодальної 

стилістики. 

 

1.1 Еволюція усної та писемної комунікації 

 

Спілкування, як відомо, є ключовим чинником успішного 

функціонування та розвитку соціуму. Із давніх-давен люди замислювалися 

над пошуком оптимальних способів і засобів самовираження. З погляду 

сучасних комунікантів, перші спроби обміну інформацією були досить 

примітивними.  

Однак, незважаючи на це, саме вони сприяли появі та розвитку 

різноманітних систем письма й урізноманітненню усного спілкування. Задля 

задоволення своїх комунікативних потреб первісні люди використовували 

всі можливі та на той час доступні засоби. Очевидно, що, як і сучасні усні та 

писемні засоби спілкування, вони мали свої переваги й недоліки.  

Витоки сучасної писемності були закладені нашими предками, які 

населяли багато ареалів у різних куточках земної кулі. Якими примітивними 

не були б чи не видавалися б сучасній інтелектуальній людині перші спроби 

передати певну інформацію, вони слугували тим підґрунтям, завдяки якому 

сучасний соціум досяг такого високого рівня розвитку [39; 165; 176; 180; 

184; 196; 197; 236; 242; 253; 302; 369; 498; 503; 591; 634]. Адже це є 

результатом довготривалої та кропіткої праці поколінь, які вважали, що 

недоліки однієї системи письма можна усунути за допомогою створення 

іншої, яка протягом певного періоду була кращою й досконалішою від 

попередньої.  

У більшості розвідок, присвячених дослідженню систем письма, учені 

одностайні, що саме завдяки писемності вдалося подолати найгостріші 

перепони в спілкуванні в просторово-часовому континуумі. У лінгвістичних 

студіях писемності приділено досить багато уваги, однак особливу 

популярність означена проблема отримала лише в кінці першої – на початку 
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другої половини XX ст. Доказом цього слугують фундаментальні роботи,  

присвячені системам письма Л. В. Александрової [5], Ю. О. Карпенка [136], 

Т. А. Амірової [7 – 10], О. Бандури та Г. Бандури [24],  Д. Бартона і У. Папена 

[381 – 382], Д. Бутлера [401], Й. Вахека [54 – 55], О. О. Волкова [60], І. Гельба 

[66 – 67; 465], Л. Гудінгса [470], Ж. Дерріди [90], Д. Дірінгера [93] 

Л. В. Доровських [102], В. С. Драчук [103], В. В. Журавльова [114], 

В. В. Іванова [124], В. Істріна [126], Ф. Йоганесса [128], Л. Р. Зіндера [121] 

О. М. Кондратова [157 – 158], Д. Крістала [429 – 430], О. О. Леонтьєва [175], 

Ч. Лоукотки [179], Н. В. Месхішвілі [232], C. Міллера [596], Т. М. Ніколаєвої 

[247 – 249], В. OʼГраді, М. Добровського та Ф. Катамби [618], Е. В. Панова 

[254], К. Перре [255], М. Г. Різника [270], C. Робертса [650], Р. Рубінштейна 

[273], І. В. Ситдикової [287], А. М. Смирницького [291], М. Н. Соколова [294–

294], П. Утевської [330], М. Шудрі [343],  Д. С. Хааса [477], Б. Шуллера [658] 

та ін., у яких докладно висвітлено основні етапи розвитку писемності, проте 

досить побіжно окреслено специфіку та диференційні ознаки усної 

інтеракції. 

Мовлячи про розвиток писемності, нагадаємо, що первісні люди 

спершу спілкувалися за допомогою вузликів (вузликове письмо), згодом за 

допомогою піктограм (наскельних малюнків), пізніше постало ідеографічне 

та силабічне письмо. Еволюціонуючи, людство винайшло алфавіт, який, 

здавалося б, не потребує кардинальних змін. Проте поступовий перехід від 

однієї писемної форми до іншої так і не задовольнив потреби людства у 

спілкуванні. 

 Тому в сучасній англомовній системі письма прослідковуємо 

тенденцію до поєднання елементів кількох різновидів. По-перше, це 

повʼязано з тим, що люди прагнуть якомога швидше та точніше передати 

певні емоції й почуття, привернути увагу, налагодити контакт. По-друге, їх 

насторожує складність англійської графіки, зумовлена невідповідністю 

кількості літер до кількості звуків, наприклад, у слові thought – сім літер, 

проте в транскрипції маємо лише три звуки. 
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Варто зазначити, що англомовна писемність, як і будь-яка інша, 

суттєво відрізняється від тієї, якою була навіть кілька століть тому, не 

кажучи вже про первинні способи та засоби інтеракції. Очевидно, що 

англомовна система письма ввібрала специфіку мовлення представників 

різних етнічних спільнот, допоки набула сучасного вигляду і складу. Однак 

ми вважаємо, що й означена алфавітна система письма недосконала, вона 

продовжує змінюватися та розвиватися внаслідок невпинної модернізації 

усіх сфер життя суспільства. Проведене дослідження дає підстави 

стверджувати, що вербальні засоби часто можуть поступатися невербальним та 

паравербальним ресурсам неалфавітної природи. 

У сучасному суспільстві письмо значно розширило свій графічний 

інвентар і функції та вийшло за межі запропонованого вище розгляду, тому 

потребує більш детального тлумачення й аналізу. На думку Ю. О. Карпенка, 

це штучно створена система графічних знаків за допомогою якої фіксують і 

передають мовленнєву інформацію [136, с. 169].  

Т. О. Амірова вважає, що письмо – це вид знакової діяльності, 

ґрунтований на використанні алфавіту для породження письмових 

висловлювань [9, с. 40–41]. І. Гельб схиляється до думки, що письмо – це 

система взаємної комунікації людей за допомогою видимих знаків, які 

використовують умовно [67, с. 260]. Беручи до уваги запропоновані 

дефініції, письмо трактуємо як систему знаків вербальної та невербальної 

природи, засобами якої послуговуються задля задоволення комунікативних 

потреб. 

Становлення систем письма є, безсумнівно, складним довготривалим 

процесом, що є результатом акумуляції історичних, географічних, етнічних і 

культурних чинників.  І. О. Бодуен де Куртене першим у лінгвістиці провів 

чітку диференціацію між усною та писемною формами спілкування, 

іменуючи їх вимовно-слуховою мовленнєвою й писемно-зоровою 

мовленнєвою діяльностями. Дослідник уважав, що вимовно-слухова 

мовленнєва діяльність може виникати та мислитися незалежно від писемно-
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зорової, остання ж має зміст і осмислюється лише у звʼязку з вимовно-

слуховою [45, c. 219]. 

Підтримуючи підхід І. О. Бодуена де Куртене, Ф. де Соссюр зазначав, 

що мова та письмо – це дві відмінні системи знаків, а єдине призначення 

другої з них – зображати першу [314, c. 37]. Висловлюючи певні міркування 

щодо обох форм, він наголошував на тому, що в історичній площині писемну 

форму вважають важливішою, ніж усну.  

Вартим уваги вважаємо твердження ученого про те, що написане слово 

так тісно сплетене зі словом усним, зображенням якого воно є, що, урешті-

решт, привласнює собі головну роль. Саме тоді ми починаємо надавати 

зображенню звукового знака стільки ж уваги (і навіть більше), ніж власне 

цьому знаку. Це як стверджувати, ніби для знайомства з людиною краще 

побачити її фотографію, аніж обличчя [314, с. 37−38]. Проводячи певні 

паралелі між усним і писемним мовленням, Ф. де Соссюр замислюється над 

тим, чим же зумовлений такий «престиж письма», пропонуючи такі власні 

міркування:  

1) насамперед графічне зображення слів як щось незмінне та стале, 

більш придатне за звук покликане забезпечувати єдність мови в часі; 

2) у багатьох людей зорові враження чіткіші та триваліші від слухових, 

саме тому графічний образ заміщує собою звук; 

3) літературна мова масово пропагує незаслужене надзначення 

письма: словники та граматики; за книжкою й через книжку викладають у 

школі; мова зазнає кодифікації, а сам кодекс постає як сукупність письмових 

правил, підпорядкованих чітко окресленому вжитку (узусу) – орфографії. 

Усе це надає письму першорядного значення, забуваючи, що говорити 

навчаються раніше, ніж писати, і природне співвідношення виявляється 

перекрученим; 

4) урешті-решт, коли виникає розбіжність між мовою й орфографією, 

то навряд чи хтось, крім лінгвіста, може усунути цю суперечність; але, 

оскільки мовознавця не визнають авторитетом, перевагу майже неминуче 
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надають письму, адже покладатися  на нього набагато легше. Відтак письмо 

бере на себе важливу роль, на яку не має права [314, с. 39]. 

На думку О. О. Волкова, ключові відмінності між усним і писемним 

мовленням полягають у тому, що: 

– письмо – це неповне, неточне відображення звукової мови… воно не 

впливає на усне мовлення, однак змінюється або повинно 

вдосконалюватися залежно від мови; 

– писемне та усне мовлення виступають маніфестацією ідеальної системи, 

їх обʼєднують спільні структурні властивості; 

– письмо – це вторинний засіб спілкування, на відміну від усного [60, с. 83]. 

Розглядаючи писемну форму мови як систему знаків, які можуть бути 

реалізовані графічно, Й.Вахек уважає, що їхня функція полягає в тому, щоб 

відповідати стимулу (зазвичай такому, який не потребує миттєвої реакції) 

статичним чином (способом), тобто відповідь повинна бути стійкою 

(належно збереженою у часі), забезпечуючи при цьому і повне розуміння, і 

чітке відображення фактів, які передають, підкреслюючи їхню логічну 

сторону [55, с. 535].  

Трактуючи усну мову як систему знаків, що можуть проявлятись 

акустично, автор зазначає, що їхньою функцією є відповідати стимулу (як 

правило, такому, який потребує миттєвої реакції) динамічно, тобто відповідь 

повинна бути швидкою, закінченою та підкреслювати емоційну й змістову 

сторони фактів, що нас цікавлять [55, с. 535].  

Порівнюючи писемне й усне (звукове) мовлення, Т. О. Амірова 

виокремлює такі їхні специфічні диференційні ознаки й функційні 

параметри, характеризуючи їх таким чином:  

1) у плані вираження: матеріальною субстанцією цілком відмінної 

природи; формою (законами та правилами) організації матерії (у багатьох 

відношеннях відмінною), яка утворює специфічні системи; 

парадигматичними й синтагматичними відношеннями, здебільшого 

схожими та відмінними; подібною, але не тотожною функційною 
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диференціацією. 

2) у плані змісту: матеріальною субстанцією однієї й тієї ж природи; 

формою, що в багатьох відношеннях схожа, але така, яка не збігається та 

утворює повністю специфічні системи; парадигматичними й 

синтагматичними відношеннями, які здебільшого схожі, але в низці вагомих 

ознак відмінні; подібною, але не тотожною функційною диференціацією [9, 

c. 45]. 

Такий підхід дослідниці дає підстави стверджувати, що усне й писемне 

мовлення є двома формами самовираження й самоідентифікації, які, маючи, 

багато спільного, містять істотні відмінності і в плані вираження, і в плані 

змісту. Проводячи певні паралелі між усним і писемним мовленням, 

Т. М. Ніколаєва аналізує їх із урахуванням шести критеріїв. Висвітлимо їх, 

висловивши власні міркування, зроблені на підставі аналізу англомовного 

масмедійного комунікативного середовища [207].   

І. Писемне мовлення має специфічні засоби вираження, які дослідниця 

поділяє на першорядні (алфавіт) та другорядні (знаки пунктуації, абзац, 

пробіл, курсив, розрядка, підкреслення, знаки параграфів, відмінності 

графем і лексем за кольором), акцентуючи, що другорядні засоби можуть 

бути нормативними (знаки пунктуації, абзац) і факультативними (усі інші; 

вони залежать від продуцента) [248, c. 78].  

Ми частково поділяємо такий підхід, оскільки проведене нами дослі-

дження свідчить, що алфавіт – не завжди першорядна система інтеракції, 

іноді другорядні засоби часто відіграють первинну комунікативно-

прагматичну роль, будучи семантично превалюючими [205; 207].  

Варте уваги твердження дослідниці, що факультативним засобам в 

усному мовленні відповідають інтонаційні, оскільки членування відрізку 

звукового мовленнєвого фрагмента не відповідає членуванню відповідного 

писемного тексту. … У цьому випадку одиниці усного мовлення не 

відповідають одиницям писемного на різних рівнях [248, c. 78–79]. Навряд 

чи можна стверджувати, що писемний текст – це лінійна послідовність слів. 
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Локація тексту, відповідно до наведених нами типів ресурсів, може бути 

різною [184]. Погоджуємося з тим, що одиниці усного мовлення … не 

відповідають одиницям писемного ні на рівні фонем і графем, ні слів. 

Писемне відрізняється від усного будовою, а також лексичний склад 

писемного мовлення не збігається з лексичним складом усного (suspect (v) ≠ 

suspect (n)); (meat ≠ meet) [248, c. 79].  

II. Проаналізувавши праці Ф. де Сосюра, Т. М. Ніколаєва стверджує: 

дослідник був переконаний, що завдання графем полягає в передачі 

акустичних образів, однак кожна одиниця плану вираження може мати 

тотожний звʼязок і з акустичним, і з зоровим образом або з ними обома 

одночасно [248, c. 79].  

ІІІ. Письмо як система визначених знаків повʼязане з іншими зоровими 

засобами, які відомі людині [248, c. 79]. Авторка праці виокремлює два 

варіанти писемного мовлення: рукописний і друкований, стверджуючи, що, 

міняючи одну форму на іншу, ми робимо лише заміну одиниць нижчого 

рівня (графем) і частково заміну вторинних одиниць (підкреслення, курсив, 

розрядка); сама ж будова залишається незмінною як сама по собі, так і щодо 

писемної норми [248, с. 79–80].  

Особливу увагу сфокусовано на тому, що за умови незмінності того, 

що виражається, те, що виражає графічний текст … може бути 

сконструйовано і з гомогенних, і з гетерогенних одиниць [248, с. 80]. Таке 

бачення відповідає сучасним тенденціям спілкування. Усе частіше аналіз дає 

підстави для висновку, що писемне спілкування тяжіє до конвергенції 

вербальних, невербальних і паралінгвальних ресурсів. І ця тенденція згодом 

може стати нормою, адже складно уявити текст, що містить лише вербальні 

компоненти. 

IV. Писемна й усна норми як дві відмінні знакові системи можуть по-

різному перетинатися одна з одною [248, с. 80]. Ідеться про використання 

додаткових неалфавітних знаків, наприклад, математичні позначки, цифри, 

діакритики тощо. На нашу думку, неможливо зробити так, щоб один 
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писемний текст був цілковитим віддзеркаленням усного та навпаки.  

Жодна з цих форм мовлення не має такого спектра ресурсів і 

можливостей, які б дали змогу максимально уподібнити одну форму до 

іншої, наприклад, немає точної відповіді на питання, яким чином в усному 

мовленні можна репрезентувати колір, а в писемному – темп чи тембр мовця.  

V. Специфіка писемного мовлення полягає у знаковості й містить свої 

засоби вираження, які сприяють створенню «особливої мови», орієнтованої 

на зорове сприйняття. У цьому випадку доцільно говорити про мову 

реклами…, засоби вираження якої відрізняються від засобів звичної 

писемної форми мови. Це також можна пояснити цільовою аудиторією, для 

якої вона призначена [248, с. 80]. Зауважимо, що будь-яке писемне повідом-

лення є візуально-зорієнтованим незалежно від того, чи містить воно 

ілюстративні компоненти і в якій кількості вони представлені. 

VІ. Розвиток нових точних методів дослідження ставить перед 

дослідником питання, яку норму останній вивчає [248, с. 80]. Це цілком 

слушно, адже з огляду на інноваційні тенденції, породжені цифровими 

технологіями, для всебічного й ґрунтовного дослідження ресурсів потрібне 

залучення й використання новітніх методів і методик, які дозволять зробити 

висновки щодо специфіки усних і писемних форм спілкування.  

Продовжуючи розгляд загальних характеристик писемного мовлення, 

слід згадати бачення цього питання Й. Вахеком, який акцентував увагу на 

тому, що писемність як обʼєкт наукового пошуку тривалий час ігнорували, а 

її роль і функції зводили виключно як до засобу, здатного усне висловлення 

втілити в писемній формі. Протягом тисячоліть існувало чітке розмежування 

між усною та писемною формами мови. Водночас друковану форму не 

відокремлювали від писемної, а утотожнювали з нею [55].  

Порівнюючи усну й друковану форми, Й. Вахек уважає домінантними 

такі критерії їхнього розмежування: двовимірний/тривимірний характер 

писемних висловлень і їхня протилежність одновимірному характеру усних; 

незалежність писемних висловлень від часу та протилежність нерозривного 
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звʼязку, яка існує між часом і усними висловленнями [55, с. 536]. 

Наукові погляди Й. Вахека становлять особливий інтерес для сучасних 

дослідників з огляду на те, що вчений одним із перших провів чітку 

диференціацію між рукописною формою мови, друкованою й усною. Ми 

поділяємо зазначені думки, оскільки доцільно розмежовувати писемну 

рукописну та писемну друковану форми мови.  

Це пояснюємо тим, що можливості й принципи написання (друку) 

цілком відмінні. Відтак закономірно, що почерк досліджують у межах 

графології та юридичної лінгвістики. Через різні причини почерк становить 

певний інтерес для фахівців багатьох сфер: психологів, криміналістів, 

лінгвістів, у той час як друковане письмо посідає окреме місце в 

мовознавстві. Загальновідомо, написане від руки та надруковане є різними 

формами репрезентації усного висловлення. 

Уважаємо, що сучасна англійська графіка – не просто оболонка, здатна 

перевести сказане усно в писемну форму, а й передати тонкощі висловленого 

завдяки тому, що шрифт може «говорити». Цілком по-новому ми 

розглядаємо можливості шрифту й інших писемних (друкованих) ресурсів. 

Корпус зібраного фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що 

сучасна писемна форма мови здатна на більше, ніж бути просто засобом 

збереження інформації. Саме для цього її було створено й таку роль їй 

відводили багато століть поспіль.  

Розглядаючи проблему диференціації усного й писемного мовлення 

[29; 186; 195; 196; 206; 245; 263; 553; 577; 596; 656], неминуче виникає 

питання, чи існує певна залежність або взаємозвʼязок усного мовлення від 

писемного. Відповідь може бути і позитивною, і негативною.  

Наприклад, шрифт іноді має прихований зміст і його значенням можна 

маніпулювати завдяки засічкам, ініціальним літерам тощо. Багато 

можливостей має й колір. Він може бути культурно маркованим і часто надає 

повідомленню додаткових семантичних відтінків. 

Відповідаючи на питання, чи письмо є незалежним від усного 
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висловлення, зазначимо, що, на нашу думку, це питання суперечливе, 

оскільки це залежить від реципієнта, який читає, яким чином він націлений 

на процес читання і що хоче у цьому побачити. Спростуємо усталене 

твердження, що, на відміну від усного висловлення (з притаманним йому 

інтонаційним оформленням), яке можуть супроводжувати жести, міміка, 

додаткові звукові ефекти тощо, писемне мовлення позбавлене цих 

можливостей.  

З одного боку, це справді так. З іншого, зовсім ні. Написане 

(надруковане) здатне певною мірою уподібнюватися сказаному. Емоційний 

стан мовця можуть передати шрифт, додаткові невербальні компоненти, 

наприклад, англомовні смайли, які втілюють і позитивні, і негативні емоції 

комунікантів. Усне й писемне мовлення можуть бути нейтральними, тобто 

позбавленими додаткових відтінків або значень. 

Звернемо увагу й на те, що у ХХ ст. дослідники неодноразово 

намагалися провести чітке розмежування між усною та писемною формами 

комунікації, виокремлюючи диференційні ознаки. Узагальнюючи їх, 

вважаємо, що ключові відмінності між усним і писемним мовленням 

полягають в такому: 

− усне мовлення має певні темпоральні обмеження, оскільки зумовлене 

конкретною ситуацією; воно швидкоминуче й актуальне лише протягом 

короткого періоду часу; адресат зазвичай відомий (писемне мовлення також 

може бути зумовленим конкретною ситуацією), але склад потенційної 

аудиторії може бути невідомим; реципієнт віддалений від продуцента (проте 

не завжди); 

− зважаючи на те, що усне мовлення здебільшого спонтанне, 

продуцент не може заздалегідь спрогнозувати все, що буде говорити, у той 

час, як під час писемного мовлення завжди є змога це зробити, щоб належно 

викласти усі міркування (обрати необхідні ресурси, змінити написане, 

додати або вилучити щось тощо); 

− усне мовлення – це своєрідний потік думок, членований на сегменти 
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за допомогою пауз, додаткових ефектів, якому надають тональні, 

темпоральні й динамічні інтонаційні параметри та тембральне забарвлення 

голосу мовця; у писемній формі використовують знаки пунктуації та поділ 

висловлювання на окремі абзаци; 

− під час усної інтеракції співрозмовники підтримують візуальний 

контакт, тому можуть визначити додатковий зміст, закладений у міміці та 

жестах; у писемному мовленні такі модуси відсутні, якщо йдеться про 

письмові фрагменти, виконані виключно за допомогою традиційних слів із 

залученням знаків пунктуації та інших класичних ресурсів. 

Однак у писемному мовленні існує нелімітований спектр засобів і 

способів, які дають змогу висловитися саме так, як цього бажає мовець. 

Зауважимо, що йдеться про розміщення тексту на сторінці, міжрядковий 

інтервал, шрифтові та кольорові варіації, знаки пунктуації, діакритичні 

знаки, типографічні й інші допоміжні знаки, цифри, математичні символи, 

різнотипні та різножанрові ілюстрації, карикатури, комікси, піктограми, 

логотипи, емблеми, таблиці, діаграми, позиціонування тексту, підкреслення, 

вставки тощо.  

Урахування специфіки всіх цих складників, які тривалий час не 

перебували в полі зору лінгвістів, дає змогу відкрити нові дослідницькі 

напрями та з'ясувати які ресурси вагоміші: вербальні, невербальні чи 

паравербальні. Під час попереднього вивчення цих питань [190] ми 

неодноразово наголошували, що сучасний гіпертехнологічний 

надрозвинений світ поступово повертається в плані писемності до того, з 

чого починав сотні років тому.  

Ми щодня чуємо про те, що гіпершвидкі технології не дають нам 

зупинятися, стояти на одному місці. Однак у писемному мовленні ми робимо 

гігантський крок назад, ставлячи під загрозу те, що ще двадцять років тому 

вважали надзвичайно прогресивним, а саме алфавіт. Тобто ми недооцінили 

неалфавітні системи письма, й технології мимоволі змушують нас 

повернутися до того, з чого починали свій розвиток наші предки.  
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Беручи до уваги відмінності, які існують між усним і писемним 

мовленням, виникають підстави для виокремлення провідних причин 

окресленого явища. Насамперед в усному мовленні продуцент має 

можливість супроводжувати мовлення додатковими паралінгвальними чи 

екстралінгвальними засобами. У писемному мовленні відображення 

інтонації, міміки й жестів мовця становить певні труднощі. Водночас 

неправомірно стверджувати це про всі писемні жанри без винятку, оскільки 

кожен з них має свої особливості, переваги й недоліки (див. [3; 51; 88; 101; 

104; 131; 138; 142; 151; 164; 278; 301; 440; 445; 446; 487; 504; 589; 665; 667]). 

Так, якщо говорити про писемні друковані тексти розмовного стилю, 

то в них міміка може бути передана за допомогою смайлів, а жести – 

відповідними схематичними відображеннями (наприклад, жест рукою, який 

показує ставлення мовця до ситуації тощо).  

Наявність таких графічних засобів частково усуває певні 

невідповідності в усному та писемному мовленні. Щодо інтонації, то її 

передати практично неможливо, окрім за умови, якщо реципієнт знайомий з 

продуцентом та, читаючи текст, може уявити, яким тоном, темпом або 

тембром сказано те чи те речення. 

Звернемо також увагу, що будь-який писемний текст можна 

репрезентувати усно та будь-який усний написати або надрукувати, надавши 

йому писемної форми. Продуцент і реципієнт не мають прямого контакту, 

якщо йдеться, наприклад, про періодичні видання чи книги, на відміну від 

соціальних мереж або мобільних додатків.  

В усному ж мовленні продуцент бачить реципієнта та змушений 

реагувати на його зауваження, враховувати міміку, яка свідчить, наскільки 

зрозумілим/незрозумілим, актуальним/неактуальним є повідомлення. В 

усному мовленні продуцент зорієнтований на аудиторію, прогнозує її 

реакцію, установлює безпосередній контакт. Зрозумівши, що його мовлення 

з певних причин не доступне аудиторії, він може змінити тактику 

спілкування, обравши інші стратегії та засоби апеляції. Реакція аудиторії 
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малопрогнозована, але вона може змінити процес взаємодії. 

У писемному тексті вищезазначеного зробити неможливо, оскільки 

продуцент не бачить аудиторії й не може надати потрібних пояснень. Текст, 

написаний відповідно до норм певного жанру й стилю, унеможливлює будь-

які модифікації і не передбачає реакції співрозмовника.  

Порушуючи питання про пріоритетність форми мовлення усної над 

писемною чи писемної над усною, уважаємо за доцільне наголосити, що 

неможливо однозначно стверджувати, яка з форм важливіша. Очевидним є 

те, що усне мовлення –  первинне, а писемне – вторинне. Інноваційні 

можливості у сфері спілкування дають змогу частково заповнити певні 

лакуни.  

Усне мовлення можна зберегти в часі й просторі завдяки можливостям 

звуко- та відеозапису. Крім того, у неформальному мовленні можна 

користуватися різними засобами малюнкового характеру, які є частиною 

прикладних компʼютерних програм. Інтернет успішно інтегрував усне й 

писемне мовлення, вможлививши індивідам робити те, що ще два 

десятиліття тому було цілком ірреальним [79; 129; 204; 209; 210; 276; 365; 

363; 402; 433; 437; 450; 484; 522; 573; 633; 649]. Значних трансформацій 

зазнали й невербальні та паравербальні ресурси, адже їхній спектр значно 

розширився й у співрозмовників зʼявилися нові можливості репрезентувати 

себе, свої емоції, бажання та факти дійсності. 

На сучасному етапі специфіку невербальних ресурсів, які є частиною 

усного мовлення, найдетальніше й найвичерпніше окреслено в роботі 

Г. Ю. Крейдліна [165]. Дослідник пропонує розглядати немовні засоби 

усного спілкування в царині невербальної семіотики. Він виокремлює десять 

наук, що, вочевидь, тісно пов’язані між собою, а саме: паралінгвістику, 

кінесику, окулесику, аускультацію, гаптику, гастику, ольфакцію, проксе-

міку, хронеміку, системологію (див. табл. 1.1).  

Розглядемо наведені в таблиці галузі невербальної семіотики більш 

детально. Паралінгвістика (від грец. para – біля, поруч, поряд і лінгвістика) 
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як окрема галузь мовознавства сформувалась у першій половині минулого 

століття (орієнтовно в 1940–1950 рр.). Уважають, що вперше поняття 

паралінгвістика до наукового обігу було введено одночасно двома 

дослідниками, які працювали окремо (A. Хілл [492] та Ґ. Трагер [689]). 

Однак окремі аспекти, що стосувалися специфіки невербальних засобів, 

були обґрунтовані ще в 1930-х рр. у праці М. В. Юшманова [346], 

присвяченій екстранормальній фонетиці.  

 

Таблиця 1.1 

Систематизація галузей невербальної семіотики 

Галузі невербальної 

семіотики 
Предмети їхніх досліджень 

Паралінгвістика 

Сукупність невербальних засобів (фонаційні, кінетичні, 

графічні), якими послуговуються в усному та писемному 

мовленні.  

Кінесика Жести, жестові процеси та системи 

Окулесика Мова очей і візуальна поведінка під час спілкування 

Аускультація 
Слухове сприйняття звуків в аудіальній поведінці у процесі 

спілкування 

Гаптика Мова дотиків і тактильна комунікація 

Гастика 
Знакові та комунікативні  та культурні функції продуктів 

харчування й напоїв; прийоми їжі й частування. 

Ольфакція Запахи, їх значення та роль у комунікації 

Проксеміка 
Простір комунікації, його структурні та функційні 

характеристики 

Хронеміка Час, його структурні, семіотичні та культурні функції 

Системіологія 
Системи об’єктів, в оточенні яких формується світ людини, їх 

функції та значення. 

 

Докладніше обґрунтування паралінгвістика отримала в 1960-х рр., 

спершу в роботі Т. М. Ніколаєвої і Б. А. Успенського [250], згодом у 

розвідках Г.  В. Колшанського [155 – 156] й І. Н. Горєлова [77]. Вагомий 
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внесок у дослідження невербальної комунікації також зробили сучасні вчені: 

Л. Ґуерро [477],  А. Ґіббонс [467], Г. Ю. Крейдлін [166], М. Коццоліно [163], 

Ф. Поятос [644], І. І. Сєрякова [283 – 286], Л. В. Солощук [308 – 312] та ін.  

Більшість довідників і словників лінгвістичних термінів у статтях, які 

стосуються виключно невербальних компонентів комунікації, 

паралінгвістику трактують як галузь мовознавства, предметом й об’єктом 

дослідження якої є позамовні елементи, що супроводжують усне мовлення. 

У розвідках Г. В. Колшанського [155] та І. Н. Горєлова [77] також превалює 

аналіз паралінгвальних компонентів комунікації, якими послуговуються в 

усному мовленні. В окремих джерелах досить оглядово, паралельно з усними 

невербальними засобами згадано графіку. У лінгвістичному 

енциклопедичному словнику зазначено, що паралінгвістика – це (1) розділ 

мовознавства, у фокусі якого перебувають невербальні (немовні) засоби, що 

належать до мовного спілкування та передають разом з вербальними 

засобами певний зміст; (2) сукупність невербальних засобів, якими 

послуговуються в мовленні. У цьому самому джерелі знаходимо інформацію 

щодо видів паралінгвістичних засобів, серед яких виокремлено фонаційні 

(тембр мовлення, темп, гучність, паузи, мелодійні явища, а також особливості 

вимови (діалектні, соціальні, ідіолектні)); кінетичні (жести, пози, міміка); 

графічні (тип виконання літер і пунктуаційних знаків (почерк)) та способи 

графічних доповнень до літер і їхні замінники (символи (&, §)) та ін. [177; 

206; 211]. 

У цьому ж виданні не лише названо пріоритетні вектори 

паралінгвістики й наведено види паралінгвістичних засобів, але й 

зосереджено увагу на паралінгвістичних засобах, які і доповнюють значення 

повідомлення, і слугують водночас джерелом інформації про адресата та 

адресанта, їхні соціальні й вікові особливості, характер тощо. Акцентуємо 

увагу на тому, що паралінгвістичні засоби не входять до системи мови і є 

позамовними одиницями, оскільки мовне повідомлення не може існувати 

без паралінгвістичного супроводу. Розглянемо також і виокремлені у 
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словнику функції, які виконують невербальні засоби [177]: вони надають 

додаткову інформацію (іноді суперечливого змісту), замінюючи 

пропущений вербальний компонент, поєднаний з вербальними засобами, 

передаючи той самий зміст.  

Варто не погодитися з думкою, що невербальні засоби становлять 

автономну й замкнуту систему, проте можуть виступати елементами 

впорядкованих семіотичних невербальних систем, а також окремими 

невпорядкованими в системі елементами. Вагомим і актуальним на сьогодні 

є твердження, що паралінгвістичні засоби, якими послуговуються у 

мовленні, відрізняються непередбачуваністю реального втілення. 

У проаналізованих дослідженнях з паралінгвістики зосереджено увагу 

переважно на усному мовленні (див. табл. 1. 2). Писемне в межах 

паралінгвістики, як підтверджують існуючі ресурси, упродовж певного 

періоду було неактуальне. І лише сьогодні через засоби Інтернету уникаємо 

дисбалансу між двома формами комунікації: усною та писемною, 

акцентуючи на останній. Очевидним є також той факт, що паралінгвістика в 

ХХІ ст. потребує певного переосмислення й аналізу з урахуванням 

превалюючих комунікативних тенденцій, у яких відображено ідентичність і 

оригінальність представників сучасного соціуму.  

Таблиця 1.2 
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Вагомо, що сьогодні постала першочергова потреба чітко 

диференціювати специфіку невербальних усних і писемних компонентів 

комунікації, урахувавши виключно ті аспекти, які дають змогу виявити 

додаткове значення. Акцентуючи увагу на невербальному усному мовленні, 

зауважимо, що, окрім кінесики, доцільно розглядати й гаптику (такесику), 

одорику (ольфакцію), проксеміку, хронеміку та ін.  

У широкому розумінні кінесика – це мова тіла: міміка, рухи, пози 

тощо; у вузькому – жести як засоби інтеракції [166]. Мова тіла є важливою 

складовою щоденного спілкування представників різних спільнот 

незалежно від їхнього походження, соціального статусу, фонових знань, 

умінь, уподобань, навичок. Зазначимо, що мова тіла у процесі спілкування 

ненавмисна, а спонтанна, випадкова і, як результат, – природна. 

Дослідженню міміки, жестових сигналів, пози (їх значення у широкому 

розумінні) та слів, які можна миттєво декодувати під час інтеракції, 

приділено багато уваги у вітчизняному й зарубіжному мовознавстві. 

Зауважимо, що жести продукуються не лише спонтанно, природним 

способом, – вони також можуть бути й конвенційними, оскільки в 

передбачуваних ситуаціях, заздалегідь спланованих, індивіди можуть 

продумати свої дії та сформувати відповідну поведінку. Зважаючи на те, що 

жести супроводжують усні комунікативні акти, більшість із них добре 

відома співрозмовникам. Наприклад, посмішка може символізувати і 

схвалення, і сарказм, і іронію. Тому ідентифікація значення залежить від 

усного мовлення (темпу, тембру тощо) та інших складників, які задіяні 

безпосередньо в процесі інтеракції. Зосередимо увагу й на тому, що низка 

жестів культуромаркована. Як результат, їхні значення в різних лінгвокуль-

турах не збігаються, а, навпаки, повністю відрізняються.  

Окремим лінгвістичним напрямом невербальної усної комунікації 

вважають окулесику, предметом дослідження якої є очі як засоби візуальної 

інтеракції. Відомо, що людське око – це ключовий механізм, який передає 

відповідні сигнали мозку, що дає змогу індивідові реагувати на побачене або 
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почуте. Власне око можна вважати своєрідним містком, який «з’єднує» 

навколишнє середовище зі свідомістю людини, її мозком. Очі пов’язані з 

емоціями індивіда, вони, як і посмішка, здатні передавати різні почуття 

людини. Очі формують погляд особи, який може бути схвальним, 

заперечним, добрим, жалісним, радісним, привітним тощо. Брови як зовніш-

ній компонент також беруть безпосередню участь у спілкуванні, 

сигналізуючи про емоційний стан людини, її ставлення до ситуацій та подій, 

які відбуваються.  

Предметом дослідження іншої галузі усної невербаліки – гаптики – є 

дотики. Одразу зауважимо, що в кожній культурі їх розцінюють по-різному. 

Відповідно до цього люди специфічно реагують на них. Навіть якщо низка 

дотиків загальноприйняті в певній лінгвокультурі, не всі її представники 

схвалюють інтеракцію із залученням дотиків. Іноді їм це просто не до 

вподоби.  

Дотики як засоби спілкування використовують з різною метою. Існує 

достатньо їх видів. Вони відіграють поліфункційну роль та мають відмінну 

семантику. До найпоширеніших тактильних жестів належать обійми, 

поцілунки та рукостискання. У кожній лінгвокультурі чітко регламентовані 

правила тактильної поведінки.  

Не менш важлива сфера невербальної семіотики – проксеміка, 

об’єктом дослідження якої є простір як засіб комунікації й існування людини 

в ньому. У комунікації важливу роль відіграє дистанція (відстань) між 

співрозмовниками, тому традиційно виокремлюють [166] п’ять типів 

дистанцій: дальня, публічна, соціальна, особиста та інтимна. Для більшості 

індивідів середовище, у якому вони перебувають, і відстань між 

співрозмовником/співрозмовниками дуже важливі. Існують й усталені 

правила проксемної поведінки, яких представники цивілізованих спільнот 

намагаються постійно дотримуватися. Очевидно, що для кожного індивіда 

важливим є особистий простір, а також прагнення пристосувати його до 

власних уподобань і потреб.  
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Узагальнюючи викладене, зазначимо, що коло питань, які доцільно 

розглядати в рамках паралінгвістики, доволі широке. Найвагомішими серед 

них уважаємо такі: уніфікація найуживаніших термінів, які формують 

метамову паралінгвістики; ґрунтовний аналіз різних параметрів усної 

комунікації; виявлення функційного призначення та семантичного 

навантаження невербальних комунікативних компонентів у процесі 

спілкування; кореляція вербальних і невербальних компонентів комунікації 

в межах одного інформаційного блоку. 

 

1.2 Специфіка сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору 

 

Сучасне англомовне комунікативне середовище характеризується 

неординарністю викладу матеріалу, розмаїттям ресурсів, постійним 

удосконаленням форм спілкування, що здійснюється за рахунок 

гіперактивного розвитку інформаційних технологій. Революційні інновації 

у цій сфері уможливили те, що десятки років тому здавалося цілком 

ірреальним. Традиційну дихотомію форм мовлення усного vs писемного 

увиразнила й доповнила третя – електронна (цифрова або компʼютерно-

опосередкована), створивши трихотомію.  

Як результат, розширення лінгвістичних горизонтів цифрового 

століття відбулося внаслідок інтенсивного використання компʼютерів і 

продуктів програмного забезпечення, усебічний вплив яких неможливо не 

відчути. Компʼютер та інші популярні гаджети (планшети, самартфони, 

айфони, айпеди) асоційовані, насамперед, з Інтернетом, який є потужним 

інформаційним джерелом, який відкриває безмежні можливості 

спілкування. Неосяжність такого комунікативного середовища дає змогу 

одночасно перебувати в ньому мільярдам людей, відстань між якими може 

сягати сотень тисяч кілометрів. Апробація комунікативних новинок в 

Інтернет-середовищі сприяє їхній адаптації й удосконаленню.  
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Англомовному масмедійному середовищу характерні динамічність і 

гнучкість. Йому не властива статика. В ньому тісно взаємодіють різні стилі 

й жанри. Основне його призначення – інформувати громадськість про все 

без винятку, наповнюючи полівекторною тематикою. Періодичні видання – 

вагомий складник сучасного англомовного масмедійного комунікативного 

простору. Аналізуючи якісну та жовту американську й британську пресу, 

необхідно зазначити, що існує велика кількість періодичних видань, здатних 

задовольнити найвибагливішого читача.  

Серед найбільш поширених англомовних часописів слід назвати такі: 

The Times, The Financial Times, USA Today, The Wall Street Journal, The 

Guardian, International Herald Tribune, Daily Mail, The Sunday Telegraph, The 

Daily Telegraph, The London Paper, The Independent, London Life, New York 

Times, Hello, People, The Sun, Time, Newsweek, The Economist, Business & 

Finance, How to Spend Weekend, Newsweek. Щодо спектру засобів, за 

посередництвом яких вони стають такими, якими ми їх бачимо сьогодні, 

неабияку роль відведено графіці.  

У сучасних англомовних масмедіа упродовж років склалися свої 

традиції графічної організації інформації. Аналізуючи періодику [716 – 

1215], можна зробити висновок, що в усіх виданнях є набори графічних 

маркерів, які є характерними для того чи іншого видання загалом і для 

оформлення масмедійного простору. Звернемо увагу на те, що у періодичних 

виданнях про початок тексту сигналізує використання великої літери, 

розміри якої перевищують величину іншої частини лексеми або тексту в 

кілька разів зі зміною її кольорового забарвлення.  

Цитування в межах тексту передбачає залучення додаткових 

графічних елементів з метою його декорування. Можливе використання 

стрілок, які вказують на початок тексту або перехід на іншу сторінку; 

залучення, наприклад, квадратів як типографічних позначок, які сприяють 

структуруванню інформації у блоці або свідчать про закінчення тексту. У 

цьому ж середовищі натрапляємо на такі ресурси: натюрморти, пейзажі, 
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картини, карикатури, комікси, логотипи, емблеми, карти, фотографії, 

смайли, які використовують поруч з вербальними засобами. 

Характерною тенденцією англомовних масмедіа є використання 

знаків пунктуації у нетрадиційній для них ролі (наприклад, під час 

продукування реклами з метою привернення уваги). У масмедійному 

просторі також функціонують лексеми з діакритиками. Особливу роль 

відведено типографічним й іншим допоміжним знакам; цифрам, 

математичним символам, абревіатурам, що поєднують виключно 

невербальні одиниці чи вербальні й невербальні складники одночасно. 

Необхідно звернути увагу й на шрифт та колір, які можна назвати 

одними з найбільш важливих та потужних ресурсів. Яким би простим не 

видавався шрифт, спектр його можливостей настільки широкий, що навряд 

чи може підлягати вичерпному опису.  

Він є не лише репрезентатою інформації на папері чи екрані монітора, 

а й здатен до численних маніпуляцій, що породжують чималу кількість 

ігрових ефектів. Поруч з написанням шрифтовим курсивом, нешрифтовими 

ресурсами, використанням капіталізації, напівжирних виділень, одночасним 

використанням кількох гарнітур та розмірів шрифту, необхідно акцентувати 

увагу й на кольорі шрифту, який здебільшого відіграє свою повноцінну роль на 

фоні вербальних (шрифтових об’єктів) або невербальних, забарвлюючи їх. 

У сучасному англомовному масмедійному комунікативному просторі 

неважко натрапити і на чималу кількість текстів, складниками яких є 

таблиці, діаграми (стовпчасті, кругові), графіки й схеми, у яких 

прослідковуємо симбіоз вербальних, невербальних та паравербальних 

ресурсів. Варто зосередити увагу на контекстуально залежних зображеннях, 

що перебувають у полі зору наукових пошуків.  

Однак контекст є визначальним, оскільки одне й те саме зображення 

може бути декодованим по-різному, із використанням неоднакових лексем, 

синомічних пар і за допомогою одного чи кількох речень. Усе залежить від 

реципієнта та від його картини світу. На противагу, на наш погляд, значно 
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простіше розглядати зображення, які є невідʼємною частиною лексеми або 

речення. Цей випадок практично виключає можливість безмежно 

фантазувати й, отже, обмежує уяву, оскільки замінені елементи (графема чи 

лексема) мають фіксовану дистрибуцію, яка регламентує їх значення. 

Потрібно також зауважити, що в цьому випадку можливі заміни однієї 

графеми, яка складається з кількох елементів та виглядає як один знак, на 

кілька елементів, які більш-менш відповідають заміненій графемі. 

Фотографічні зображення особливо цінні в масмедійному просторі, 

коли побачити щось «наяву» неможливо. Однак реальний розмір 

фотографій, звичайно, не збігається з дійсними. Вони передусім акцентують 

на важливості змісту повідомлень, замінюючи предмети, обʼєкти, 

демонструючи факти чи події, про які йдеться. 

Іншими, не менш важливими способами візуалізації інформації у 

газетах є карти, різні схеми, діаграми й графіки. Особливо вагомими ці 

матеріали є у тих випадках, коли виникає потреба висвітлити статистично 

інформацію економічної, політичної чи соціологічної тематики. У свою 

чергу, як бачимо, у масмедійному просторі таблиці впорядковують 

інформацію, уможливлюючи її легше сприйняття. Водночас, вони, як і всі 

інші засоби, мають свої недоліки, зокрема те, що в них зазвичай 

використовують невеликий шрифт, репрезентуючи значний обсяг інформації 

в одній колонці чи рядку. 

Серед їхніх переваг потрібно зазначити й той факт, що таблична 

презентація інформації, яка стосується однієї теми чи проблеми, сприяє її 

швидкому порівнянню. Схеми насамперед структурують інформацію. Їхнє 

використання доцільне тоді, коли будь-якими іншими засобами 

ілюстрування репрезентувати щось не вдається. Тому їх можна вважати 

одним з найбільш удалих засобів, які можуть детально й поетапно показати 

аудиторії потрібну інформацію. Діаграми (кругові, стовпчасті, лінійні) чітко 

репрезентують статистичні дані і їхнє співвідношення. Трапляються 

випадки, коли це ускладнює вербальну інформацію. Відтак їх доречно 



62 
 

використовувати тоді, коли альтернативних способів відображення даних 

відшукати не вдається. 

Неможливо залишити поза увагою й зовнішній вигляд видань, який є 

визначальним при виборі того чи іншого видання. Тому не останню роль 

відіграє розміщення тексту на сторінці (його позиціонування), міжрядковий 

інтервал, орієнтація сторінки, форматування тексту тощо.  

Натрапляємо також на випадки свідомого виправлення, підкреслення, 

вставлення, закреслення, виділення, зумисного злиття текстових 

компонентів без необхідної проміжної відстані, що також видається 

особливо цікавим і вартим уваги. Тому таке середовище уже не просто 

відображає послідовність графем, які поступово перетворюються на 

лексеми – словосполуки – речення – тексти. Це комбінація різноманітних, 

часто цілком різних графічних одиниць, узятих із відмінних знакових 

систем, що, у переважній більшості, утворюють логічну єдність. 

Аналізуючи ці компоненти, натрапляємо на використання декількох 

термінів на позначення елементів немовної природи: паравербальні засоби, 

невербальні засоби, паралінгвальні одиниці, модуси, семіотичні ресурси, 

невербальні одиниці, невербальні компоненти, невербальні складники, 

невербальні ресурси. У роботі вважаємо обґрунтованим синонімічне 

використання таких термінів: невербальні засоби, модуси, невербальні 

одиниці, невербальні компоненти, невербальні складники, невербальні 

ресурси, семіотичні ресурси, модуси. 

Світ англомовних масмедіа, без сумніву, неосяжний для одного 

реципієнта, однак вибір останнього зведений до кількох інформаційних 

продуктів та каналів, з яких він отримує новини та задовольняє власні 

інтереси. Натомість величезна кількість існуючих джерел ускладнює вибір. 

Конкурентноздатність англомовного масмедійного ринку забезпечують 

сотні періодичних видань, телеканалів, радіоканалів та Інтернет-

середовище, у якому можна і дублювати першоджерело (телепередачі, 

радіопередачі, пресу), і з інформаційною метою використовувати ресурси 
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інших форматів. ХХІ століття впевнено диктує свої правила, і сучасні 

користувачі не можуть протистояти їм. Застарілі ресурси (традиційні 

телефонні дзвінки, листи, телеграми) не забезпечують потреб сучасного 

комуніканта. Інтернет уможливив революцію у писемному й усному 

спілкуванні забезпечивши миттєву доставку електронних листів, завдяки 

йому можемо спілкуватися за допомогою інтерактивних мереж: ICQ, Skype, 

Viber, WhatsApp, QIP, Telegram Messenger, Google Hangouts, Facebook, 

Twitter, Tumblr, Google+, Instagram і Pinterest тощо.  

Кожен продукт програмного забезпечення має чітке функційне 

призначення, структуру, меню та спектр ресурсів, доступних для 

спілкування. Проведений аналіз свідчить, що більшість інформації, з якою 

працює сучасна людина, складається з вербальних і невербальних засобів. 

Здебільшого вони не лише відрізняються між собою за формою, зовнішнім 

виглядом, розміром, структурою та функціями, але й належать до різних 

знакових систем. Цікавим і незвичним вважаємо новий формат спілкування 

за допомогою зображень, адже так звані «лайки» демонструють прихильність 

чи негатив комунікантів щодо певного питання або порушеної проблеми. 

Мовці також використовують англомовні наклейки, смайли й усі інші 

доступні ресурси, які допомагають їм передати свої думки, емоції та 

почуття. Окрім цього, на теперішній час комуніканти мають можливість 

надсилати й отримувати відео- й аудіозаписи. Більшість таких ресурсів 

мають функцію, що успішно поєднує усне спілкування з писемним. 

Спілкуючись усно, використовуючи веб-камеру чи без неї, адресант 

може одночасно надсилати письмові повідомлення. Таким чином, обидві 

форми можуть мати тісну взаємодію. Так, усне мовлення може 

супроводжуватися додатковими жестами, мімікою, що слугує 

репрезентацією внутрішнього світу комуніканта, який можливо 

продемонструвати в писемній формі.   

Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що 

комунікативний простір – це широке коло каналів і засобів зв’язку, 
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вживаних з метою здійснення інформаційного обміну між продуцентами та 

реципієнтами задля задоволення комунікативних потреб і реалізації намірів, 

яке не обмежується масмедіа.  

Набуваємо також підстав трактувати масмедійний комунікативний 

простір як багатогранне середовище медіаресурсів та каналів, що охоплює 

усі можливі засоби масової комунікації – і традиційні (телебачення, радіо, 

друкована періодика), і інноваційні, що функціонують в Інтернет-площині 

(електронна пошта, онлайн-версії періодичних видань, скайп, телеграм, 

інстаграм, соціальні мережі тощо) та дозволяють співрозмовникам миттєво 

обмінюватися інформацією незалежно від часу та відстані, обираючи засоби 

й способи, які, на їхню думку, найбільш оптимально здатні задовольнити 

їхні комунікативні потреби. 

В основі сучасного англомовного масмедійного комунікативного 

простору, досліджуваного у цій роботі, знаходяться засоби масової 

комунікації (далі – ЗМК), які є інтегральною частиною масмедійного 

комунікативного простору. Його формують австралійські, американські, 

британські,  канадські, новозеландські масмедіа.  

У фокусі цього дослідження перебувають американські та британські 

періодичні видання (The Times, The Financial Times, USA Today, The Wall 

Street Journal, The Guardian, International Herald Tribune, Daily Mail, The 

Sunday Telegraph, The Daily Telegraph, The London Paper, The Independent, 

London Life, New York Times, Hello, People, The Sun, Time, Newsweek, The 

Economist, Business & Finance, How to Spend Weekend, Newsweek), а також 

радіо- й телеканали: National Broadcasting Company (NBC), CBS, the 

American Broadcasting Company (ABC), the Fox Broadcasting Company (Fox), 

the CW Television Network, British Broadcasting Corporation, UKTV, ITV 

Network Limited, Channel Four Television Corporation, Viacom International 

Media Networks Europe, Nickelodeon UK and Paramount UK Partnership, Sky, 

BBC radio station, соціальні мережі ICQ, Skype, Viber, WhatsApp, QIP, 

Telegram Messenger, Google Hangouts, Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, 
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Instagram і Pinterest та все, що продукується у Великобританії та США і 

входить до масмедійного середовища. Зауважимо, що соціальні мережі та 

програми для миттєвого обміну повідомленнями з підтримкою відеозв’язку 

є універсальними для представників різних етнічних спільнот, однак нас 

цікавить лише той сегмент, який має автентичне англомовне представлення, 

тобто продукується носіями британської й американської етнічних спільнот.  

Англомовний масмедійний комунікативний простір формується 

завдяки масмедійним текстам, значну частину яких складає реклама. 

Закономірно, що продуцентам доводиться боротися за свого прихильника і 

вочевидь шукати такі способи та засоби інформування, які здатні утримати 

наявну кількість зацікавлених осіб, завоювати прихильність нових, щоб 

максимально збільшити свою аудиторію, а відтак і можливі прибутки.  

Такий умовний місток між продуцентами й реципієнтами прокладають 

саме масмедійні тексти, які неодноразово були предметом та об’єктом 

лінгвістичних розвідок у працях багатьох дослідників, серед яких необхідно 

назвати Н. Г. Аветісян [1], І. В. Анненкову [14], C. Базермана і П. Пріор 

[387], А. Белла [390 – 391],  А. О. Бернацьку [34 – 35], А. Болдрі [364], 

М. В. Володіну [61], Е. І. Глінчевського [70], О. Я. Гойхмана [71], 

О. М. Григор’єву [84], Т. Г. Добросклонську [96 – 100], Дж. Домініка [442], 

Я. М. Засурського [117], О. О. Калініну [130], А. Картер, Т. Лілліс та 

С. Паркін [411], Є. І. Кацпржака [137], К. Е. М. Коад [416], І. М. Кобозєву 

[149], Ю. Коннора та Р. Каплан [421], М. Крайді [533], Ф. Кулмаса [425], 

О. О. Кучерову [173], О. О. Менджерицьку [232], Д. Ольсона [631 – 632], 

Р. Сколон [659 – 660], С. І. Сметаніну [291], Г. Я. Солганика [296 – 299], 

В. М. Степанова [318], Н. М. Трошину [328 – 330], Дж. Філо [638], 

М. В. Хлопкову [337], Т. С. Ярмоленко [351]. 

Незважаючи на значну кількість розвідок, присвячених масмедійній 

писемній царині, існують певні лакуни, які вимагають нового наукового 

висвітлення. Вичерпний аналіз порушеного питання навряд чи можливий, 

адже для світу засобів масової комунікації характерне невпинне оновлення, 
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чим можна пояснити й потребу в його постійному дослідженні. Учені 

пропонують різні трактування понять текст [46; 144; 265; 322; 323; 386; 499; 

675; 691] та масмедійний текст. Так, Я. Н. Засурський вважає медіатекст 

новим комунікаційним продуктом [117, с. 6], який існує у декількох 

іпостасях, у декількох сферах, у декількох середовищах: і в паперовому 

вигляді, і в звуковому, і у візуальному. Текст «обростає» новими 

можливостями… Така його багатоплановість і багатовимірність свідчить 

про створення дійсно поліфонічного комунікаційного продукту [117, с. 3]. 

На думку Н. В. Чичеріної, найважливішою характеристикою, що відрізняє 

сучасний масмедійний текст, є його багатогранність, під якою слід розуміти 

комбінування та інтеграцію різнорідних компонентів (вербальних, 

візуальних, аудитивних, аудіовізуальних та інших) у єдиний смисловий 

простір тексту [339, с. 12]. 

А. Белл зауважує, що дефініції медійних текстів значно змінилися у 

порівнянні з традиційними текстами, оскільки слова, надруковані 

друкарською фарбою на папері, набули значно ширшого тлумачення і 

включають усне мовлення, музичні та звукові ефекти, зображення тощо. 

Медійні тексти, крім того, відображають технологію, що використовують 

для їхнього виробництва … [390, с. 3].  

Означені твердження свідчать, що масмедійна писемна комунікація 

має мультимодальний характер, оскільки для сучасних масмедійних текстів 

характерне поєднання знаків, які належать до декількох семіотичних систем. 

Друкована паперова преса не може передавати звуки та анімації, тому 

журналісти вдаються до максимального залучення графічних компонентів, 

увиразнюючи їх кольоровими варіаціями. При цьому І. В. Скороходова 

зазначає, що сучасні тексти, особливо газетні, прагнуть досягти ефекту 

загадковості: привабити читача, зацікавити його, примусити посміхнутися 

[290, с. 101]. 

Досліджуючи масмедійні тексти, Т. Г. Добросклонська також звертає 

увагу на специфіку масмедійного середовища, зауважуючи, що мова ЗМІ – 
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це особлива знакова система змішаного типу з визначеним співвідношенням 

вербальних та аудіовізуальних компонентів, які є особливими для кожного 

із засобів масової інформації: друкованих видань, радіо, телебачення та 

Інтернету [97, с. 15]. Учена стверджує, що … у періодичних виданнях 

вербальна частина тексту сполучається з графічною чи ілюстративною [там 

само, с. 31]. Як бачимо, масмедійні тексти в останні роки зазнали значних 

трансформацій передусім через входження до їхнього складу невербальних 

і паравербальних компонентів.   

У свою чергу Т. Г. Добросклонська додає, що особливість мови 

друкованих ЗМІ полягає у взаємодії вербальних і графічних компонентів. 

Тип і розмір шрифту, наявність ілюстрацій, використання кольору, якість 

паперу, розміщення матеріалів на сторінці – все це тісно пов’язане зі 

словесним рядом і утворює єдине ціле – синкретичну мову преси [99, с. 35]. 

Розглядаючи масмедійний текст, Н. Феєрклаф зазначає, що … у 

сучасному суспільстві письмові тексти дедалі більше стають візуальними … 

не лише тому, що, наприклад, газети поєднують слова зі світлинами, картами 

і діаграмами, але також і тому, що розміщення (авт. – інформації) та 

візуальний вплив стають усе видимішими у дизайні друкованої сторінки 

[451, с. 11]. 

Узагальнюючи викладене вище, зазначимо, що завдяки новим 

можливостям у сфері графіки сучасні масмедійні тексти ефективно 

доповнюють різнорідними невербальними й паравербальними елементами, 

які надають їм мультимодальних ознак [185: 191; 200; 203; 578; 579; 596]. 

Текст набуває нового забарвлення, оскільки сьогодні його складовими, 

окрім вербальних одиниць, є візуальні графічні елементи, різні за формами, 

структурою й семантичним наповненням. Тому сучасні англомовні тексти є 

мультимодальними, оскільки поєднують у собі кілька модусів одночасно.  

Таким чином, під мультимодальністю розуміємо співіснування 

принаймні двох модусів у межах одного інформаційного блоку, наприклад, 

вербальних складників та ілюстративних компонентів, вербальних 
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складників і діаграм, вербальних складників та цифр тощо. Попередній 

аналіз корпусу фактичного матеріалу засвідчив, що кількість можливих 

комбінацій фактично необмежена, і зазвичай у мультимодальних блоках 

сполучають більш ніж два модуси, сукупність яких дозволяє вести мову про 

те, що ми маємо справу з мультимодальними масмедійними текстами. 

На підтвердження цих міркувань нагадаємо, що Г. Г. Почепцов називає 

газетну сторінку сполученням вербальної (…) і візуальної подачі інформації. 

Це поєднання сприяє гармонізації сприйняття, бо слово й зображення 

обробляються різними півкулями головного мозку людини [264, с. 80]. Це 

твердження є особливо актуальним сьогодні, в епоху інформаційної 

революції, коли особливо відчутним є інформаційне перенасичення на ринку 

масмедіа. Як результат, в індивідів виникає бажання швидко сприймати та 

передавати побачене й почуте.  

Дослідники газетного тексту вважають також, що він повинен бути 

розрахованим на те, щоб його зміст сприймався навіть в умовах, коли немає 

можливості зосередитися. Тому виникає необхідність так організувати 

газетну інформацію, щоб передати її стисло й коротко і в той самий час 

здійснити на читача певний вплив [32, с. 97]. Мовлячи про засоби впливу, 

зазначимо, що сьогодні особливу увагу відводять засобам графіки, адже, як 

відомо, саме вони значно пришвидшують та полегшують сприйняття 

інформації.  

Усе це порушує й іншу проблему – належного сприйняття  і 

правильного прочитання тексту [475; 495; 496; 497; 572; 573; 648; 662]. 

Погоджуємося з баченням цього питання Л. В. Мінаєвою, яка зауважує, … 

якщо багато невербальних знаків, як правило, легко розшифрувати, то 

можна знайти велику кількість прикладів, коли реципієнт, який не належить 

до цього суспільства, не в змозі зрозуміти деяких елементів у складі 

медіатексту [234, c. 30]. Як результат, реципієнту потрібні навички 

мультимодальної грамотності. Це питання також неодноразово було 

порушене у низці розвідок (див. напр., Л. Ансвес [693 – 697], Р. Гудфеллоу  
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[470], Г. Джанкс [505],  К. Джевіт [509 – 514], К. Джевіт і Ґ. Кресс [517], 

Дж. Калман [524], К. Кел [527 – 528], Ґ. Кресс, К. Джевіт і Дж. Огборн [541], 

К. Крайріг [697], Г. Кук [423], Дж. Кук-Гамперз [424], Л. Сломінський [673], 

Б. Стріт [677 – 679], М. Стабс [681], M. Хамільтон [483], Р. Холмс [494], 

К. Цацареліс [541], П. Штайн  [672 – 673]). 

Не викликає сумнівів той факт, що значний відсоток сучасного 

англомовного комунікативного медіапростору становить реклама. По-

перше, це досить потужний і впливовий інструмент маніпуляції 

потенційною аудиторією; по-друге, – посередник, який насамперед 

презентує аудиторії товар чи послугу з метою їх швидкої реалізації. Від 

правильно сформованої рекламної політики залежить успіх і процвітання 

будь-якої установи, зорієнтованої на конкуренцію поруч з аналогічними 

альтернативними компаніями, які пропонують відповідній аудиторії свою 

продукцію чи послуги.  

Ключовою диференційною ознакою реклами є її довільність, 

відхилення від усталених правил орфографії, синтаксичних норм, оскільки 

вона є комерційним продуктом [192; 193; 197; 198; 356; 362; 441]. Реклама 

позитивно чи негативно впливає на реципієнта, тому важко знайти один 

оптимальний варіант презентації товару чи послуги, який зміг би заволодіти 

прихильністю всіх читачів. Це повʼязують з когнітивними механізмами 

людського мозку. Установлення бажаного контакту в англомовній рекламі 

відбувається за допомогою різних засобів вербальної, невербальної та 

паравербальної природи, які апелюють до органів чуттів, активізують 

роботу мозку, упливаючи на дії та поведінку її реципієнтів.  

Серед найвідоміших мовознавців, які досліджували особливості 

реклами, слід назвати Д. Брандта [403 – 404], І. А. Гусейнову [87], В. В. Зірку 

[122], Т. Кейко [526], О. О. Ксензенко [170], Г. Кука [423], Н. С. Лису [178 – 

179], Л. Г. Лузіну [181 – 182], О. В. Медвєдєву [231], І. Б. Морозову [240], 

Н. М. Трошину [267; 328 – 330], Н. В. Чичеріну [339], М. В. Томську [327], 

М. В. Ягодкіну [348] та ін.  
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Проаналізувавши масмедійний простір, можемо стверджувати, що 

англомовна реклама мультимодальна. До її складу входять вербальні, 

невербальні та паравербальні ресурси. Уважаємо, що не існує таких ресурсів, 

які можна вважати зайвими, однак можна виокремити такі, які виконують 

другорядну роль. Сьогодні гомогенна реклама – явище досить рідкісне, а 

гетерогенна – звичне й набуває все більшого поширення й вагомості. За 

словами І. А. Гусейнової, залучення зображальних та інших невербальних 

компонентів забезпечує не лише економію часу і зусиль творців рекламних 

текстів, але й робить їх більш переконливими [87, с. 9]. Очевидно, 

найефективнішою рекламою можна вважати мультимодальну, оскільки 

поєднання різноманітних засобів створює оптимальні умови для сприйняття 

та коректного розуміння запропонованого матеріалу. 

Малоймовірно, що сучасного читача й глядача цікавлять рекламні 

блоки, у яких домінують готові мовні формули, кліше, стандартні літерні 

позначки. Замовники рекламної продукції зорієнтовані на просування 

товару чи послуги на ринку, а стратегія та тактика їх реалізації їм нецікаві. 

Сьогодні майже неможливо заволодіти увагою адресантів, пропонуючи їм 

відповідну продукцію за посередництвом звичних графічних засобів, 

зводячи до мінімуму використання невербальних засобів, а подекуди й 

зовсім уникаючи їх.  

Американський дослідник П. Лестер стверджує, що найбільш 

впливові, значущі й культурно важливі ті повідомлення, у яких однаковою 

мірою та належним чином використовують слова й зображення [559]. На 

нашу думку, лише комплексне, однак збалансоване використання 

вербальних і невербальних засобів сприяє успішній реалізації інтенцій 

рекламодавців і значно збільшує кількість потенційних клієнтів. Звичним є 

й те, що недотримання усталених фіксованих норм (орфографічних, 

граматичних, лексичних, стилістичних) для англомовної реклами вважають 

нормою, а інформаційні блоки, укладені відповідно до чітко визначених і 

визнаних вимог і правил, – ненормативними. Погоджуємося з думкою І. А. 
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Гусейнової [87], що рекламі притаманні прийоми контамінації, які 

привертають увагу масового реципієнта до обʼєкта рекламування; 

порушення граматичних правил; заміна графем; ненормативне 

використання великих і малих літер. 

А. Сільверблат зазначає, що функції рекламних текстів можна 

поділити на відкриті та приховані/латентні. До відкритих належать 

інформування про продукт; привернення уваги споживача до нього; 

мотивація споживача придбати його; стимулювання ринків; підтримка 

бізнес-співтовариств; установлення і тривалі відносини між споживачами та 

компанією. 

До прихованих/латентних функцій реклами відносять переконання 

(рекламний текст повинен переконати аудиторію у тому, що їй потрібен цей 

товар); формування відносин і переваг (до певного бренду, товару, послуги, 

компанії тощо); розвиток споживчої культури та споживчої ідеології; 

установлення стандартів у поведінці та стилі життя; розвага [169, c. 208–

210]. 

У структурі рекламного тексту деякі лінгвісти виокремлюють два 

складники: вербальний (заголовок, основний текст і девіз) і невербальний 

[87]. Інші дослідники вважають за доцільне структурувати текст реклами на 

чотири компоненти: слоган, заголовок, основний рекламний текст, ехо-

фразу [231]. На думку О. О. Ксензенко та О. В. Медвєдєвої [170, c. 140], 

найсильніший емоційний і психологічний уплив мають такі компоненти 

рекламного тексту, як слоган, заголовок та візуальний ряд. 

 Останній виконує функцію привернення уваги до рекламного 

повідомлення. Він покликаний не лише проілюструвати вербальну 

інформацію, але й додати їй образності, створити додаткові значення, 

закріпити їх у свідомості аудиторії через сітку асоціацій, тобто надати 

рекламному тексту значний ступінь виразності та експресивності. 

Цілком погоджуємося з міркуванням Дж. Пінкен про те, що 

вербальний та візуальний компоненти рекламного тексту можуть бути 
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повністю узгодженими (ілюстрація демонструє рекламний продукт); зовсім 

неузгодженими, але встановлення між ними звʼязків приводить до 

актуалізації додаткових значень і асоціацій; зумисно неузгодженими [639]. 

В. В. Зірка зазначає, що, незважаючи на те, що реклама своєрідна та 

різноманітна, у її композиційній структурі можна виокремити сталі 

елементи: заголовок, підзаголовок, зачин, текст рекламної пропозиції, 

висновок або прескриптор, ехо-фразу, слоган, адресу [122]. 

Правомірним вважаємо твердження, що зображення в рекламі відіграє 

провідну роль. Візуальна частина реклами здатна проілюструвати вербальну 

інформацію й активізувати її образність, виразність, а в єдності з вербальним 

компонентом створити нові додаткові значення. Відмінність між 

зображенням і текстом полягає в тому, що для сприйняття тексту потрібен 

час [107; 417; 569; 683].  

Ураховуючи, що текст лінійний, то необхідні певні затрати часу й 

розумових зусиль для усвідомлення ключової думки. Зображення ж 

доступне для сприйняття кожній людині, яка опанувала систему кодів і 

символів, притаманних традиціям певної культури. Зауважимо, що 

візуальний ряд здатний не лише миттєво привернути увагу адресата, але й 

швидко передати значну частку інформації, закладеної в ньому без 

прочитання тексту. 

О. В. Медвєдєва  виділяє декілька типів зображень: документальне, 

малюнкове, сатиричне й динамічне [231]. Корпус зібраного фактичного 

матеріалу дає підстави зробити висновок про те, що значний відсоток 

сучасної англомовної реклами мультимодальний.  

Беручи до уваги її гетерогенність, зазначимо, що, крім перерахованих 

вище видів зображень, запропонованих дослідницею, важливе місце 

посідають й інші графічні компоненти, перелік яких нефіксований і навряд 

чи може бути таким, оскільки людська фантазія невичерпна, а технології 

здатні створювати безмежну, нелімітовану кількість різних комбінацій, не 

лише переставляючи місцями певні елементи, але й створюючи нові, 
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увиразнюючи їх інноваційними спецефектами.  

У цьому випадку йдеться про такі невербальні та паравербальні 

процеси та засоби, як графічна сегментація тексту та його розміщення на 

папері, довжина рядка, пробіли, шрифт, колір, курсив, розбивка (сторінки), 

стягнення, лінійні підкреслення та окреслення, типографічні знаки, графічні 

символи, цифри, допоміжні знаки (наприклад: §, №, %), засоби іконічної 

мови (малюнок, фотографія, карикатура, таблиця, схема), незвичне 

написання слів і розміщення знаків пунктуації, формат паперу, ширина 

полів, а також інші засоби, набір яких не є чітко фіксованим і може 

варіюватися залежно від типу конкретного тексту [13, с. 7]. 

Повертаючись до константних елементів реклами (заголовку, 

підзаголовку, зачину, тексту рекламної пропозиції, висновку або 

прескриптора, ехо-фрази, слогана), зазначимо, що серед них немає жодного, 

з яким би могли не відбуватися графічні девіації, субституції та будь-які інші 

прийоми, які виходять за межі усталених норм і правил.  

Рекламу створюють та проплачують на ринку за принципами, 

суперечливими нормативним в аспекті орфографічного, синтаксичного чи 

стилістичного оформлення, оскільки товар «виживає» завдяки 

неординарності й нестандартним способам експресії, використаних для 

представлення традиційних і звичних товарів і послуг. 

Усталені стилістичні засоби на відміну від засобів мультимодальної 

стилістики не можуть повною мірою реалізувати поставлену мету 

рекламодавців і швидко привабити потенційних клієнтів. Погоджуємося, що 

використання стилістичних прийомів у тексті значно підсилює вплив на 

аудиторію. Колоритні графічні засоби (зображення, діаграми, графіки) 

привертають увагу реципієнтів, змушують їх детальніше ознайомитися зі 

змістом повідомлення та краще запамʼятовуються. 

Поліаспектне дослідження стилістичних особливостей реклами 

представлено в роботах і вітчизняних, і зарубіжних учених. Однак графічні 

складові у рекламі на відміну від вербальних, малодосліджені. В окремих 
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розвідках їх згадують лише побіжно. Проведений аналіз сучасних 

англомовних рекламних текстів свідчить, що не лише вербальна складова 

реклами, але й візуальна її частина потребують ретельного лінгвістичного 

обґрунтування, оскільки її не можна утотожнювати з декоративними 

елементами. Візуальна складова виконує насамперед інформативну 

функцію, уточнює та розкриває зміст повідомлення, надаючи йому 

додаткової семантики. Вважаємо, що в рекламі графічний компонент має не 

факультативний, а обовʼязковий статус. 

У зв’язку з цим О. А. Єліна виокремлює три групи параграфемних 

елементів: синграфеміку, параграфеміку та топографеміку. Синграфеміка 

включає механізми пунктуаційного варіювання. Її специфіка полягає в тому, 

що знаки пунктуації можна ставити в будь-якому місці в реченні: і на 

початку, і посередині, і в кінці. Супраграфеміка трактується як механізм 

шрифтового варіювання: зміни кольору та розміру літер або зміна кольору, 

розміру і кеглю. Топографеміка – це механізм варіювання площини та 

просторового розміщення тексту [111]. 

Згідно з баченням О. А. Єліної [111], можливості синграграфеміки, 

параграфеміки та топографеміки використовують не ізольовано, а в 

поєднанні зі шрифтовим варіюванням. Дослідниця зауважує, що до засобів 

параграфеміки відносять також зумисні графічні спотворення 

(перекручування, викривлення). Виокремлюють дві групи таких прийомів: 

графічні виділення, які створюють можливість подвійного прочитання 

фрази чи тексту, та свідомі орфографічні помилки, які надають 

повідомленню додаткових значень. 

На думку Є. В. Дзяковича, до параграфемних елементів у друкованому 

тексті належать особливості шрифтового варіювання, надрядкові та 

підрядкові знаки, “зірочки”, крапки й інші способи рубрикації тексту, а в 

широкому розумінні тексту – математичні знаки, букви інших алфавітів і, 

звичайно ж, знаки пунктуації [91, с. 121]. Розглядаючи засоби 

параграфеміки, Анохіна Т. О. вважає, що до них належить капіталізація, 
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декапіталізація, курсив, незвичайне написання, абзац, іконічний набір [16, с. 

73].  

Анісімова О. Є. схиляється до думки, що до паралінгвістичних засобів 

належить графічна сегментація тексту і його розміщення на папері, довжина 

рядка, пробіли, шрифт, колір, курсив, розбивка (сторінки), стягнення, лінійні 

підкреслення та окреслення, типографічні знаки, графічні символи, цифри, 

допоміжні знаки (наприклад: §, №, %), засоби іконічної мови (малюнок, 

фотографія, карикатура, таблиця, схема), незвичне написання слів і 

розміщення знаків пунктуації, формат паперу, ширина полів, а також інші 

засоби, набір яких не є чітко фіксованим і може варіюватися залежно від 

типу конкретного тексту [13, с. 7]. 

До параграфемних елементів у друкованому тексті, крім наведених 

вище, дослідники також відносять рядкові й підрядкові значки, математичні 

знаки, фізичні та грошові символи, знаки інших алфавітів, розділові знаки. 

Зважаючи на проаналізовані погляди, зазначимо, що арсенал невербальних і 

паравербальних засобів досить обʼємний. У попередніх розвідках ми 

виявили  спектр ресурсів, які функціонують у сучасному англомовному 

писемному комунікативному просторі та обʼєднали їх на основі спільних 

ознак в декілька груп, а саме: сегментація та графічні ефекти; шрифт і 

колір; непіктографічні та нефотографічні елементи; іконічні елементи 

(зображення); інфографіка (див. табл. 1. 3; додаток Д). Проаналізуємо й 

обґрунтуємо специфіку кожного з означених типів докладніше.  

Таблиця 1.3 
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Групу, яку ми пропонуємо номінувати сегментацією та графічними 

ефектами, формують розміщення тексту на сторінці, міжрядковий інтервал, 

орієнтація сторінки, поля, ширина тексту, позиціонування тексту 

(вертикальне, горизонтальне, діагональне, ситуативне (довільне)), 

виправлення, підкреслення, вставки, закреслення, виділення, зумисне злиття 

текстових компонентів без необхідної проміжної відстані) (див. табл. 1. 4).  

Таблиця 1.4 

 

До групи шрифт та колір відносимо шрифтові й кольорові варіації 

(написання курсивом, капіталізація, напівжирне виділення (повна або 

часткова акцентуація), незвичайне написання слів, одночасне використання 

кількох гарнітур та розмірів шрифту) (див. табл. 1.5). 

Таблиця 1.5 
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Сьогодні, у цифрове століття, виникає потреба у дослідженні шрифту 

й кольору з огляду на їхній мультимодальний характер, незважаючи на те, 

що ці питання вже неоднаразово висвітлювалися у роботах вітчизняних і 

зарубіжних дослідників: Н. Ф. Денисенко [89], Т. В. Дудинець [105], 

П. В. Яньшина [350] Ґ. Кресса та Т. ван Лівена [544 – 546], М. Г. Різника 

[271], С. І. Смірнова [293], Л. М. Хавкіної [336] та ін. 

Шрифт – це своєрідний інструмент, який перетворює усне мовлення 

на візуалізовані писемні знаки. Його палітра надзвичайно багатогранна. Її 

складають сотні різноманітних гарнітур. В. О. Істрін вважає, що кожен 

писемний знак має більш або менш стабільну графічну форму, притаманну 

йому як носію певного значення, що призводить до його впізнавання 

незалежно від індивідуальних та історичних почерків або малюнків 

«гарнітур» друкарських шрифтів.  

Ця типова форма знака, повʼязана з його значенням, може бути названа 

графемою, яка може мати різні графічні варіанти, наприклад: друковані й 

рукописні, рядкові й заголовкові, історичні й індивідуальні, а в друкарських 

шрифтах також гарнітурні [126, с. 50]. На думку М. Г. Різника, … лінгвісти 

розуміють графему як аналог фонеми.  

Через це в них однією і тією самою графемою вважаються знаки, що 

мають у цій системі письма однакове фонематичне значення, навіть якщо 

вони відмінні за формою, походженням і назвою. Фахівці письма й шрифту 

навпаки за основну ознаку графеми беруть її типову форму, нерідко 

ігноруючи її значення [271, с. 54]. Зважаючи на це, велика літера “G” та 

маленька “g” є різними графемами. 

Повертаючись до трактування шрифту, зосередимо увагу на тому, що 

його вважають графічним малюнком накреслень літер і знаків, які складають 

єдину стилістичну та композиційну систему, він також є набором символів 

визначеного розміру й малюнка.  

Шрифтом називають й комплект друкарських літер, призначених для 

набору тексту [341].  Ю. О. Карпенко зауважує, що у друкарській графіці 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F)
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розмежовують різні шрифти, наприклад, корпус, петит (за розмірами), 

світлий, півжирний (за товщиною), курсив, прямий (за нахилом чи його 

відсутністю) тощо [136, с. 176].  

Шрифт, які і всі без винятку інші засоби (колір, зображення та ін.), бере 

безпосередню участь у формуванні значення. Ми підтримуємо думку про те, 

що кожна літера має свій характер … . Літери можуть бути пишні (помпезні), 

показні, нерішучі, схвильовані, зухвалі, різкі, такі, що не заслуговують на 

повагу, вульгарні. Однак вони також можуть бути й відкритими, 

зрозумілими, точними, елегантними, простими, вишуканими, майже як 

люди [341, с. 96]. 

На думку В. Е. Шевченко, … шрифт як основний елемент друкованого 

видання, що несе змістове навантаження, передусім, повинен полегшувати 

сприйняття тексту, підвищувати його змістовність, організовувати і 

впорядковувати різнорідну інформацію, виділяти окремі блоки або елементи 

видання шрифтовими і нешрифтовими способами. … типографіка також 

дозволяє створювати сторінки, витримані в певному стилі (класичному, 

модерністському або постмодерністському; спокійному або жвавому; 

стриманому або галасливому) [221; 341; 463; 558; 671]. 

Зазначимо, що загалом шрифти можуть виконувати низку функцій: 

атрактивну, змістовиділяючу, експресивну, характерологічну, символічну, 

сатиричну та естетичну [13]. Отже, шрифт – не лише технічний засіб і 

типографічний елемент, але й паравербальний засіб, який має широкий 

спектр вжитку, що дозволяє здійснювати різні маніпуляції та задовольняти 

найвибагливіших комунікантів. 

Іншу виокремлену групу непіктографічних і нефотографічних 

елементів (табл. 1. 6 ) формують знаки пунктуації (крапка, кома, крапка з 

комою, знак оклику, знак питання, двокрапка, тире, одиничні та подвійні 

лапки, дужки (круглі та квадратні), тире, апостроф, дефіс, діакритичні знаки 

(акут, циркумфлекс, гравіс, знак наголосу, макрон, тильда та ін.), типографічні 

й інші допоміжні знаки; цифри (числа), математичні символи, абревіатури, 
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що поєднують тільки невербальні одиниці чи вербальні й невербальні 

складники одночасно.  

Таблиця 1.6 

 

Групу іконічних елементів (див. табл. 1.7) становлять різнотипні та 

різножанрові ілюстрації (натюрморти, пейзажі, картини, малюнки); 

карикатури, комікси й інші нефотографічні ілюстрації; піктограми (знакові, 

абстрактні, логотипні), логотипи та емблеми, карти, фотографії, смайли. 

Таблиця 1.7 
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Остання група, яку ми називаємо інфографікою, містить таблиці, 

діаграми (стовпчасті, кругові), графіки й схеми. Доволі поширеними є 

тексти, які містять таблиці, діаграми (стовпчасті, кругові), графіки й схеми 

(табл. 1.8). Особливої уваги заслуговують і такі супровідні характеристики, 

як розміщення тексту на сторінці, міжрядковий інтервал, орієнтація 

сторінки, поля, ширина тексту, його позиціонування (вертикальне, 

горизонтальне, діагональне, ситуативне (довільне)), виправлення, 

підкреслення, вставки, закреслення, виділення, навмисне злиття текстових 

компонентів без необхідної проміжної відстані). Розміщення тексту на 

сторінці, міжрядковий інтервал, орієнтація сторінки, поля, ширина тексту, 

його позиціонування – ключові параметри, які формують зовнішній вигляд 

кінцевого масмедійного продукту.  

Таблиця 1. 8 

 

Отже, ідентифікований спектр невербальних і паравербальних 

ресурсів, що функціонують в англомовному масмедійному комунікативному 

просторі, зумовлює потребу в усебічному дослідженні усіх виокремлених 

груп: сегментація та графічні ефекти; шрифт і колір; непіктографічні та 

нефотографічні елементи; іконічні елементи (зображення); інфографіка з 

метою узагальнення їхніх диференційних ознак та виявлення специфіки 

їхнього функціонування. 

Заглиблення в порушену проблему зумовлює низку питань: доцільним 

чи недоцільним є використання невербальних і паравербальних одиниць; яка 

їхня роль у масмедійному тексті, реченні, словосполуці, лексемі тощо; чому 
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їх використовують і з якою метою; яку функцію вони виконують; у чому 

полягає їх комунікативно-прагматичний потенціал; яка структура та 

семантика цих одиниць; кінцева мета й спрямованість; яким чином вони 

трансформують комунікативні процеси; як змінюють процес спілкування.  

Видається доцільним розглянути взаємозв’язок і взаємозалежність 

вербальних, невербальних і паравербальних засобів з огляду на способи їх 

сполучуваності, локацію, інтервал, відступи тощо. Необхідно також 

установити роль і можливі функційні призначення шрифту.  

Потребують окремого аналізу й розділові знаки, типографічні та інші 

допоміжні знаки; цифри (числа), математичні символи, абревіатури, що 

поєднують виключно невербальні одиниці чи вербальні й невербальні 

складники одночасно. Розділові знаки, на які ми звертаємо увагу в цій 

категорії, не лише виконують свою первинну функцію, але й здебільшого 

виступають у зовсім іншій ролі, цілком відмінній від загальноприйнятих 

стандартів і норм.  

Об’єктом аналізу також виступають різнотипні та різножанрові 

ілюстрації (натюрморти, пейзажі, картини, малюнки); карикатури, комікси й 

інші нефотографічні ілюстрації; піктограми (знакові, абстрактні, логотипні) 

логотипи та емблеми, карти, фотографії, смайли. Видається слушним 

проілюструвати доцільність/недоцільність використання ілюстрацій, їхню 

роль та семантичні особливості.  

Одним із векторів аналізу, який заслуговує на увагу, є простеження 

ролі ілюстративного компоненту в масмедійному просторі. Важливо також 

з’ясувати й особливості використання інфографічних ресурсів (таблиць, 

діаграм, графіків, схем). Це уможливить формування певних критеріїв для 

диференціації їхніх особливостей. Слушним також вважаємо рівневе 

дослідження функціонування невербальних і паравербальних компонентів 

на графічному, лексичному, синтаксичному й текстовому рівнях.  
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1.3 Передумови формування мультимодальних парадигм 

 

У ХХІ ст. спостерігаємо розширення наукових пошуків, коли 

зʼявляються перспективні та різновекторні способи аналізу невербальних і 

паравербальних ресурсів. Цифрове століття змушує лінгвістів по-новому 

переосмислювати традиційне бачення елементів процесу інтеракції і 

залучати інноваційні методи та методики, які дозволяють різносторонньо 

обґрунтовувати їхню семантику й прагматико-стилістичний потенціал.  

Зазначимо перш за все, що словесний модус – це інтегральна частина 

усного та писемного мовлення. Окрім вербальних засобів, і в першій, і в 

другій формі комунікації використовують чимало інших ресурсів немовної 

природи. Зауважимо, що в окремих лінгвістичних студіях не заперечують 

їхнього використання як одиниць із вагомим потенціалом. Існує низка праць, 

у яких висловлено міркування на їхню користь, не встановлюючи 

семіотичного й функційного навантаження та не розглядаючи їх як модуси, 

що здатні продукувати додаткові відтінки значення та маркувати текст 

стилістично.  

Представники наукових шкіл, які досліджували усну комунікацію, 

зосереджували свою увагу на ґрунтовному аналізі супровідних 

характеристик, таких, як темп, тембр, дотики, погляди, запахи, жести, міміка 

обличчя тощо. Їх розглядали в межах паралінгвістики, кінесики, окулесики, 

аускультації, гаптики, гастики, ольфакції, проксеміки, хронеміки, 

системології.  

Писемне  мовлення було проаналізовано переважно в роботах тих 

учених, які працюють у царині реклами та масмедіа: Н. В. Коломієць [155], 

І. М. Шукало [345], Т. В. Крутько [169], Н. В. Реконвальд [268], О. Є. Ткачук-

Мірошниченко [325]. У цих розвідках значну увагу зосереджено на 

вербальних ресурсах і побіжно окреслено невербальні компоненти, що й 

пояснює актуальність обраної проблематики. 

Особливості усної та писемної невербальної інтеракції висвітлено в 
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роботах Н. І. Андрейчук [11- 12], А. О. Бернацької [34 – 35], Л. В. Головіної 

[72 – 74], І. Н. Горелова та В. Ф. Єнгаличова [78],  Г. Е. Крейдліна [2014], 

Л. В. Солощук [308 – 311], О. В. Станіслав [317]. На сучасному етапі 

розвитку мовознавства дослідженню вербальних і візуальних компонентів 

присвячені розвідки Л. Ансверса [693 – 696], С. Гудмана [472 – 474],  

К. Леборга [552], Дж. Лемке [554 – 557], Д. Маверса [591 – 592], М. Макен-

Хорарік [572], В. Дж. Т. Мітчела  [599 – 600], Дж. Мосса [605– 606], 

К. Накагави [612], Р. Сколона  [659 – 660], M. Шапіро [664].  

Тривале ігнорування значення невербальних і паравербальних 

компонентів пояснює причину розмежування лінгвістики вербального та 

невербального тексту. Зважаючи на цифрові тенденції текстотворення, така 

дихотомія неправомірна особливо в англомовному масмедійному 

комунікативному просторі. Без сумніву, мова ЗМК давно вже не є звичайним 

сполученням алфавітних позначок і знаків пунктуації, а це величезне 

комунікативне середовище «оснащене потужними» ресурсами невербальної 

та паравербальної природи, які слугують вагомими інструментами для 

досягнення поставлених цілей. Ще у IV ст. до н. е. класичні риторики 

наголошували на тому, що спілкування мультимодальне, оскільки в усному 

мовленні важливими є жести, міміка, фонаційні характеристики, без яких 

неможливо уявити публічне мовлення.  

Аналіз дозволяє стверджувати, що мультимодальні семіотичні 

утворення існували завжди (хоча їх так і не називали), починаючи із 

зародження та розвитку писемності, появи наскельних малюнків, які 

слугували початком відліку писемності як такої, та друкарства, які, як 

свідчать рукописи, газети й книги, збереглися до наших днів і є частиною 

писемних пам’яток, що нагадують про наших предків, відтворюючи 

тодішній спосіб життя, побут, цінності, реалії [5; 6; 54; 55; 66; 67;  93; 95; 

121; 136; 158; 159; 187; 574; 575; 585; 269; 270; 288; 294; 295; 331; 349; 496; 

489; 618; 654; 703]. Такі писемні пам’ятки підтверджують той факт, що колір 

і шрифтове оформлення текстів відігравали далеко не останню роль. Поруч 
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з традиційними писемними пам’ятками є чимало таких, які можна віднести 

до числа оригінальних, що мають певні диференційні ознаки завдяки 

шрифтовим варіаціям, кольоровій палітрі й іншим додатковим графічним 

ресурсам. 

Розглядаючи порушені проблеми, слід зазначити, що їх розвʼязання 

потребує ґрунтовного аналізу. Доцільним уважаємо розгляд еволюції робіт, 

присвячених аналізу немовних модусів. Важко визначити час і якому 

ученому належить те чи те поняття, дефініція, парадигма. Передумови 

виникнення та становлення мультимодалістики детально проаналізовані в 

розвідці T. ван Лівена [698 – 699].  

Хоча витоки мультимодальності сягають 1920-х рр., зараз, як 

справедливо зауважують дослідники, вона перебуває в «ембріональній» 

стадії розвитку [698 – 699]. У 1920-х рр. у психології починають активно 

досліджувати сенсорну систему загалом та органи чуття зокрема. Говорячи 

про еволюцію писемних засобів інтеракції, слід звернути увагу на те, що 

перші публікації, присвячені віршованій графіці (Г. О. Винокур [58 – 59], 

Б. В. Томашевський [326]), оформленню книг, тобто використанню 

шрифтів, залученню кольорів, декоративних елементів тощо 

(О. О. Реформатський [269 – 270]) також датовані1920–1930 рр..  

У 1930–1940 рр. представники Празького лінгвістичного осередку 

звернули увагу на невербальні складники образотворчого та театрального 

мистецтва. В. Матезіус зацікавився невербальними компонентами, які 

супроводжували радіомовлення. Інші дослідники у цей самий час 

розглядали театр як полікодове середовище, у якому мають значення всі 

складники, починаючи від декорацій, сцени, самих вистав і завершуючи 

одягом та сценічною грою акторів. Уже тоді вчені зазначали, що саме ці 

компоненти є семіотичними ресурсами, які генерують значення та водночас 

виступають новими джерелами, що мають семантичну вагу. 

У 1960-х рр. П. П. Пазоліні зауважив, що будь-яка знакова система 

відображена в особливому словнику. Функції особистості, яка сприймає знак 
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у цій ситуації, полягають у тому, щоб вибрати зі словника відповідні знакові 

одиниці … Для особистості, яка має справу з зображенням, не існує єдиного 

словника … . … усі зображальні знаки не організовані в словник і в процесі 

комунікації повинні бути суспільним надбанням [254]. Як бачимо, дослідник 

порушує вагоме питання, яке в сучасних студіях рівноцінне поняттю 

мультимодальної грамотності загалом і мультимодальній перцепції 

зокрема. Сприйняття та прочитання семіотично ускладненого тексту – 

складна проблема, яку активно вивчають і обґрунтовують сучасні вчені. 

Більш детального аналізу невербальні і паравербальні ресурси як 

декоративні елементи періодичних видань та як складники різножанрових і 

різностильових текстів отримали в 1960–1980 рр. У 1960-х рр. 

структуралісти використовували лінгвістичні концепції під час аналізу 

немовних модусів не лише в мистецтві, а й у масмедіа. Поворотним 

імпульсом у дослідженнях невербальних засобів слугувала робота Р. Барта 

“Image. Music. Text” [376 – 377], який опираючись на дослідження 

Л. Єльмслєва, докладно аналізував світлини, зауважуючи, що вони не лише 

ілюструють реальність, а й передають абстрактні ідеї, які формують у 

свідомості індивідів певні уявлення про навколишню дійсність, 

перетворюючись на концепти. 

Слід віддати належне Р. Барту [376 – 377] ще й тому, що він фактично 

вперше виявив три типи взаємозв’язку та взаємозалежності тексту й 

зображення, виокремивши такі, у яких зображення й текст доповнюють одне 

одного; текст відіграє провідну роль і від нього залежить значення 

зображення, саме завдяки вербальному текстовому доповненню значення 

зображення більш точне; і тексти, у яких превалюють зображення, від яких 

власне й залежить вербальний складник тексту. 

Так, Р. Барт запропонував особливості аналізу різних модусів, 

наголошуючи, що на телебаченні, у кіно, у рекламі значення знаків залежить 

від взаємодії зображення, звуку та типу накреслення [26]. Дослідник також 

зазначав, що позамовні обʼєкти стають по-справжньому значущими лише 
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тоді, коли вони дублюються або ретранслюються мовою [26, с. 114].  

Зауважимо також, що у студіях Р. Барта та П. Богатирьова розглянуто й 

одяг як невербальний компонент, який може багато “розповісти” про 

культуру, стереотипи, цінності та реалії етносу. Ці ж дослідники аналізували 

журнали мод, зокрема заголовки й підписи до ілюстрацій, щоб краще 

зрозуміти особливості фешн-індуcтрії. Інші представники Паризької 

семіотичної школи вивчали семіотичний простір фільмів, коміксів, 

інформаційної графіки та музики [26]. Орієнтовно в цей же період 

американські лінгвісти [401] докладно досліджували невербальне усне 

спілкування, аналізуючи мову тіла. 

У 1975 р. М. Бугаєва висвітлювала роль фотосвітлин у періодичних 

виданнях, виділяючи їх можливі функції: ілюстрування тексту в газеті або 

журналі; самостійне інформування читача про нові події та факти; уплив на 

емоції читача, створення певного художньо-документального образу як 

естетичного засобу … [50, c. 97]. Л. М. Большиянова [48], Г. В. Ейгер та 

В. Л. Юхт [108], Т. М. Ніколаєва [249] та інші учені одні з перших 

заговорили про специфіку писемного мовлення та його диференційні ознаки 

з урахуванням різних модусів. У розвідках Б. В. Валуєнко [53], М. М. Бахтіна 

[27], Ю. Я. Герчук [68], C. Ф. Добкіна [94], В. В. Сазонова, i К. Б. Шошнікова 

[277] і О. О. Сидорова [287] означені питання висвітлено оглядово.  

Обґрунтування аналізованих ресурсів здійснено в працях І. В. Арнольд 

[17 – 18] і Г. Т. Костенко [161]. Частково цій проблемі присвячено розвідку 

У. Еко, у якій ідеться про візуальні образи [109 – 110; 446]. На невербальних 

і паравербальних ресурсах, які використовують у писемному мовленні, 

зорієнтована увага A. Капра. Дослідник стверджує, що (наприклад – Авт.) 

графема може бути маленькою чи великою, широкою або вузькою, 

стрункою й одухотвореною, ставною, симпатичною, діловою, благородною, 

огидною [525, c. 56]. 

 Щодо перцепції, то, за словами A. Капра, … чисте читання, абстрактне 

переведення букв у раціональне мислення виключене. Будь-яке бачення 
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свідомо чи несвідомо є сприйняттям наочного й тому викликає більш-менш 

сильні емоції, які відповідають або не відповідають  змісту … [525, с. 24]. В 

аналізованій праці порушено актуальну проблему англомовного 

комунікативного середовища та  використання мультимодальних графем, 

лексем і речень, що мають мультимодальний характер. 

Досліджуючи невербаліку, Л. О. Соколов, зауважує, що образна 

система мови ... приписує звукам, запахам, почуттям і думкам такі якості, як 

колір, світло, форму, контури, структуру й рух ... [294, с. 11]. Водночас 

Р. О. Якобсон стверджує, що синкретизм поезії та музики ймовірно 

первинний щодо поезії й музики, оскільки візуальні сигнали кінесики 

органічно позвʼязані з тими чи тими аудіальними знаковими системами [349, 

с. 327].  

Зауважимо при цьому, що Б. О. Плотніков виокремлює чотири класи 

невербальних знаків у писемних текстах: натуралістичні (фотографії, 

малюнки з натури, креслення, схеми); художні (картини, малюнки з 

естетичною цінністю); художньо-символічні (карикатури, гротески); 

символічні (знаки-формули) [258, с. 59].  

Загальні засади дослідження писемної інтеракції сформульовано 

А. М. Барановим і П. Б. Паршиним [25]. Згідно з їхнім твердженням, 

невербальні та паравербальні ресурси варто вважати другорядними щодо 

вербальних. Такі міркування слугують фундаментальною основою низки 

розвідок, присвячених писемному мовленню. Дослідники, говорячи про 

писемні ресурси як засоби метаграфеміки, виділяють механізм 

пунктуаційного варіювання (синграфеміку); механізм шрифтового 

варіювання (супраграфеміку) та механізм варіювання площинної 

синтагматики тексту (топографеміку) [25, c. 43].  

Погоджуючись з таким підходом, ми пропонуємо поділяти всі ресурси 

несловесної природи на невербальні та паравербальні. Щодо перших, то 

сюди зараховуємо знаки пунктуації, діакритичні, типографічні й інші 

допоміжні знаки; цифри, математичні символи; ілюстрації (натюрморти, 
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пейзажі, картини); карикатури, комікси; піктограми, логотипи й емблеми, 

карти, фотографії, смайли. До других відносимо розміщення тексту на 

сторінці, міжрядковий інтервал, орієнтацію сторінки, поля, ширину тексту, 

позиціонування тексту, шрифт та колір, виправлення, підкреслення, вставки, 

закреслення, виділення, зумисне злиття текстових компонентів без 

необхідної проміжної відстані. 

Продовжуючи лінгвістичні традиції, О. В. Пойманова, вивчаючи різні 

ресурси немовної природи, стверджує, що семіотичні явища повинні слід 

розглядати за допомогою комплексного підходу, який передбачає аналіз не 

окремих ізольованих лексем і речень, а їхнє функціонування в тексті з 

урахуванням прагматики мови [260, c. 27; 28; 38; 321; 432; 686]. 

У 2003 р. В. М. Березін спрогнозував розвиток комунікації та зауважив, 

що сьогодні ілюстрування все ширше стає елементом текстотворення, рівень 

інтегрованості усіх зображальних засобів, рівно як і інших знакових 

утворень у єдиний текстовий простір друкованих й електронних видавництв, 

досить високий [33]. Учений диференціював комунікацію на вербальну й 

візуальну, остання з яких може бути процесуальна (кіно, театр і телебачення) 

та статична (технічна), до якої він відніс будь-які її прояви, реалізовані за 

допомогою зовнішніх носіїв (наприклад, періодичні видання) [33].  

Причинами активізації дослідницького інтересу до аналізованих 

компонентів (див., наприклад, [91; 92; 146; 335]) вважаємо низку чинників, 

повʼязаних з тотальною глобалізацією, тяжінням суспільства до економії, 

швидкого темпу життя, адже перед, продуцентами, і перед реципієнтами 

відкрилися нові можливості внаслідок широкомасштабної інформаційної 

революції. Серед домінантних причин, які пояснюють потребу дослідження 

означених компонентів, Н. Л. Шубіна виокремлює такі: збільшення 

комунікативної значущості невербальних способів кодування інформації; 

розширення набору невербальних знаків і засобів, які використовують у 

текстах; розширення комунікативно-прагматичних функцій невербальних 

засобів у друкованих текстах; використання метаграфеміки як самостійного 
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каналу передачі інформації [343, с.186]. Вартими уваги є також її 

твердження, що метаграфеми слід розцінювати не лише як додаткове 

джерело інформації, але і як інструмент створення комунікативної стратегії 

тексту. При цьому наголошується, що значення знака (метаграфем) може 

розвиватися за умови повторного звертання до тексту [343, с. 190 – 191].  

Варто звернути увагу на категорійно-поняттєвий апарат галузей, у 

межах яких досліджують різні засоби. Для позначення видозміненої 

(трансформованої) алфавітної графеми використовують декілька термінів: 

параграфема, метаграфема, модус, семіотичний ресурс тощо. На нашу 

думку, слід було б уніфікувати ці поняття, адже в останні роки активно 

розвивається мультимодалістика, тому доцільно було б іменувати таку 

графему «мультимодальною». Крім того, замість паралексеми чи 

металексеми раціонально послуговуватися поняттям мультимодальна 

лексема. 

Продовжуючи розгляд еволюції засобів невербальної природи, 

А. С. Айнудтінов переконаний, що до іконічної знакової системи (див. [123; 

147; 150; 241; 273; 303 – 307; 320; 332 – 334; 346; 354; 371; 372; 388; 393; 428; 

502; 561; 592; 635; 636; 704]) в пресі слід віднести фотозображення, 

інформаційну графіку, малюнки, карикатури, колажі.  

Таким чином, невербальні компоненти друкованих засобів масової 

інформації утворюють іконічну знакову систему, тобто організовану 

сукупність знаків, які мають єдиного природного носія – зображення… 

Знак – це матеріальний предмет, але він існує в свідомості людини у вигляді 

образу [3, c. 6]. Як бачимо, автор праці перерахував засоби, які можна 

вважати основою для виокремлення певних типів невербальних ресурсів.  

У лінгвістичних розвідках не втрачає актуальності питання  

встановлення взаємозалежності вербальних компонентів і зображень. 

Найбільш докладно його висвітлено в роботах Л. Бардіна [370], А. О. 

Бернацької [34 – 35], Л. В. Головіної [72 – 74],  С. Д. Зауербіера [655],  

Ю. В. Кнорозова [148], В. О. Колеватова [151], Ю. Д. Огілві [252], 
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О. Ю. Сорокіна і Є. Ф. Тарасова [314] та ін. 

Досить вагомою вважаємо працю О. Є. Анісімової [13], яка слугувала 

підґрунтям фактично усіх вітчизняних і зарубіжних досліджень, зокрема 

розвідок: Н. С. Валгіної [52], М. Б. Ворошилової [65], І. В. Вашуніної [56; 

57], Т. А. Безуглої [30], Л. С. Большакової [47], Т. П. Семенюк [279 – 280], 

А. Г. Соніна [312 – 313], А. П. Загнітка [115]. Зовсім нещодавно в лінгвістиці 

зʼявилися праці, присвячені дослідженню конвергенції вербальних, 

невербальних і паравербальних компонентів, реалізованих у логотипах (Л. 

Т. Кияк-Релькович [145]); брендинзі (І. Л. Білюк [41], М. В. Каратаєва [132 – 

133]), казках (В. А. Єфименко [113], М. А. Карп [Карп 2016]), художньому 

дискурсі (Л. І. Бєлєхова [36 – 37] О. В. Білецька [40], Н. Я. Град [80 – 81], 

О. С. Маріна [228],) з урахуванням мультимодальних наукових парадигм. 

Вагомими й новаторськими вважаємо праці зарубіжних дослідників, у 

яких висвітлено специфіку функціонування різних ресурсів [352; 361; 384; 

407; 408; 414; 415; 426; 447; 448; 472 – 474; 477; 479; 530; 549; 550; 677]. 

Слід звернути увагу на те, що у лінгвістичних студіях ХХІ століття 

одночасно функціонує декілька термінів на позначення процесів і явищ, в 

основі яких лежать гетерогенні ресурси. Аналізуючи писемні й усні 

«конструкти», дослідники здебільшого використовують терміни 

креолізованість, полікодовість і мультимодальність. Вітчизняні лінгвісти 

найчастіше послуговуються першими двома термінами: креолізований та 

полікодовий (А. В. Гривко [83], Д. М. Добровольська [96], І. М Колегаєва [152 – 

154], М. О. Кузнецова [171], В. В. Марченко  і М. О. Никитюк [229], 

О. В. Сподарик [316], Р. С. Помірко [261], Ю. В. Кононець [160], 

Л. П. Солдатова [300], Л. В. Солощук [308], М. Г. Швецова [340], І. С. 

Шевченко [342]).  

Уважаємо слушним висловити власні міркування про те, що наявність 

декількох понять, які віддзеркалюють зміст того чи того процесу / явища, не 

виправдане. Недосконалість категорійно-поняттєвого апарату будь-якої 

наукової галузі зумовлює його «розмитість» та дозволяє дослідникам 
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використовувати різні терміни. На нашу думку, доцільно обмежитись одним 

терміном, що забезпечить певну точність і однозначність, а також уможливить 

уніфікацію існуючої термінології в галузі мультимодальності. Це, насамперед, 

стосується таких двох термінів, як мультимодальність та полікодовість, які 

належать до мовознавчого узусу. 

Термін мультимодальність [216; 367; 370; 376; 377; 396 – 400; 616] 

був уведений до наукового вжитку в сіднейській школі семіотики, у якій 

працював М. А. К. Халлідей [480 – 482]. Сміливими першовідкривачами 

завіси, що довго розмежовувала вербальну лінгвістику від невербальної, 

виявилися сучасні дослідники Дж. Беземер, К. Джевіт, Ґ. Кресс, T. ван Лівен 

[516 – 519; 535 – 546; 698 – 702], лави яких сьогодні поповнили й десятки 

інших учених [42; 43; 85; 116; 143; 183; 200; 215; 218; 257; 365; 366; 395; 422; 

438; 439; 468; 485; 491; 492; 500; 501; 521; 565; 617; 623; 625; 627]. 

Зазначимо, що мультимодальність [213; 215; 608 – 611; 712] 

досліджують не лише мовознавці, а й фахівці з новітніх технологій, 

журналісти, дизайнери, маркетологи, музеєзнавці, працівки фешн-індустрії. 

Фактично нею цікавляться всі, хто має справу з програмним забезпеченням 

та інформаційними матеріалами.  

Лінгвістичне трактування мультимодальності не є досить чітким на 

сьогодні та зводиться до кількох дефініцій. У одній із розвідок [200] 

зазначено: у широкому сенсі під мультимодальністю розуміють поєднання 

текстових, аудіо та візуальних засобів із залученням каналу як джерела 

передачі інформації для створення відповідного значення.  

Отже, йдеться про комбінацію кількох складників, які використовують 

у рамках одного повідомлення. Не викликає сумніву той факт, що писемний 

текст – це не лише сукупність графем, які є основою створення графем, 

словосполук, речень і традиційного тексту з дотриманням усіх норм та 

правил англійської літературної мови.  

Процес сучасного писемного текстотворення, окрім літер, які 

формують відповідні висловлювання, передбачає використання й 
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невербальних та паравербальних засобів (зображень, схем, таблиць, діаграм, 

графіків), які в рамках мультимодальності розглядають як одне ціле, 

розраховане на певну аудиторію з метою комунікативно-прагматичного 

впливу.  

Наголосимо на тому, що лінгвістичний інтерес до поняття 

мультимодальності не випадковий, а продиктований преференціями 

сучасного соціуму. У зарубіжних розвідках дослідження мультимодальності 

відбувається на основі двох теоретичних парадигм – системно-функційної 

метафори  та візуального синтаксису [548], які сприяли формуванню та 

розвитку двох ключових напрямів аналізу: системно-функційної візуальної 

граматики [538; 540] й теорії мультимодальної метафори [454 – 462]. 

Попри те, що ця галузь набирає все більших обертів, завойовуючи своє 

місце на лінгвістичній арені, учені все частіше зосереджують увагу на 

неоднозначності підходів до дослідження нових полікодових утворень, 

необхідності виокремлення цілком нової галузі, так званої 

мультимодалістики.  

У межах мультимодальності основна увага зосереджена на значенні. 

На нього впливає фактично все: від добору лексичних одиниць, їхньої 

графічної репрезентації до залучення відповідних ілюстрацій та їхньої 

локації з урахуванням додаткових характеристик, які відіграють важливу 

роль у писемному мовленні. Йдеться про відступи, інтервали, додаткові 

декоративні елементи тощо. 

В онлайн-глосарії мультимодальних термінів [608] вказано, що є три 

взаємопов’язаних аспекти розгляду специфіки мультимодальності. 

Передусім спілкування та його репрезентація здійснюється за посередництва 

кількох засобів, крім того, усі вони впливають на значення, яке намагається 

передати відправник одержувачеві.  

Мультимодальність дозволяє зосередити увагу на всьому спектрі 

семантично значущих ресурсів, які використовують під час спілкування. Зі 

свого боку зазначимо, що їхній вибір залежить від обраного каналу, 
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конкретної комунікативної ситуації та технічних можливостей. Видається 

також ірреальною чітка інвентаризація всіх засобів, оскільки інформаційні 

технології створюють невичерпні комунікативні можливості. Тому фіксація 

усього спектру навряд чи можлива, адже креативні потенції індивідів 

безмежні. 

Трактування мультимодальності зводиться до того, що ресурси, які 

використовують під час спілкування, є нестійкими, їх адаптують до процесу 

спілкування представники певних етнічних спільнот. Трансформація засобів 

залежить від рівня розвитку соціуму, його уподобань та низки інших 

супровідних екстралінгвальних чинників. Мультимодальну комунікацію 

можна вважати ефективною, якщо засоби, якими вона послуговується, 

відповідають смакам і преференціям відповідної спільноти, що, вочевидь, 

увиразнює основну концепцію та сприяє ефективності її змісту.   

Центральним аспектом значення та комунікативної інтеракції є 

питання добору відповідних засобів, зокрема таких, які відповідають 

запитам сьогодення. Очевидним є той факт, що чим більше їх 

використовують, тим кращими й точнішими, виразнішими та зрозумілішими 

вони стають. Культурні реалії та цінності при цьому також відіграють 

важливу роль. Усі представники певного етносу повинні усвідомлювати 

їхню вагомість.  

Крім того, важливо також знати, як ними послуговуватися, щоб 

реалізувати свої задуми й інтенції. Слід звернути увагу на ще один аспект, 

що стосується усного й писемного мовлення. Він полягає в умінні 

розміщувати відповідні елементи на письмі або використовувати їх у 

певному порядку під час усного спілкування. Правильне розміщення 

впливає на взаємозв’язок відповідних складників. Здебільшого вони 

привертають увагу і таким чином сигналізують про важливість 

повідомлюваного. 

У сучасних лінгвістичних розвідках правомірним вважаємо 

використання поняття мультимодальність, хоча вітчизняні дослідники 
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надають перевагу терміну полікодовість, мотивуючи це тим, що 

мультимодальність передбачає активізацію декількох модальностей, а 

полікодовості характерна одна (зорова) модальність. Акцентуємо увагу на 

доцільності використання першого терміну, пояснюючи це такими причинами. 

По-перше, необхідністю уніфікувати категорійно-понятійний апарат, що 

дозволить уникнути термінологічного нагромадження. По-друге, специфіка 

аналізованого матеріалу (англомовний комунікативний простір) зумовлює 

потребу у  використанні англомовної теоретико-методологічної бази 

дослідження.  

Перші фундаментальні праці, у яких фігурує термін мультимодальність, 

датовані кінцем 1990 рр., коли постало питання про формування нового 

напряму лінгвістичних досліджень. Це спричинило створення нових центрів і 

шкіл, асоціацій, спілок, товариств, члени яких ініціювали проведення 

конференцій, семінарів, круглих столів, симпозіумів міжнародного рівня, 

залучаючи всіх, доробки яких, на думку організаторів, заслуговують уваги та 

слугують дискусіям і є відкритими для розвитку нових наукових лінгвістичних 

векторів.  

Наукові пошуки дозволили досягти одностайності щодо вибору терміна 

на позначення симбіотичних ресурсів (для дослідження і усного, і писемного 

мовлення) – мультимодальність. Ми поділяємо таке бачення. Саме тому 

актуальність та вагомість цього напряму дослідження не викликає сумнівів. 

Використання обраної термінології свідчить, що проблема започаткованої 

нами праці перебуває у полі наукових розвідок зарубіжних дослідників, які 

надають перевагу терміну мультимодальність.  

Варто проаналізувати коло питань, які досліджують вчені, що входять до 

наукових осередків, розташованих в різних куточках земної кулі. Окреслимо 

основні напрями їхньої діяльності з урахуванням локації, представників і мети 

функціонування. Центр мультимодальної комунікації (Center for Multimodal 

Communication – University of Southern Denmark) у Данії (м. Оденсе) 

спеціалізується на дослідженні ресурсів, які використовують для спілкування з 
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урахуванням конкретної ситуації. Серед представників центру відомі лінгвісти 

M. Боеріс, Н. Норгаад, Т. ван Лівен та інші [412]. 

Центр мультимодальних досліджень (Center for Multimodal Research) 

функціонує з 2006 р. (UCL Institute of Education University College London) у 

Великобританії (м. Лондон). Тут активно працюють такі вчені, як Дж. Беземер, 

К. Джевіт, Ґ Кресс та ін. Їхня діяльність спрямована на дослідження засобів, які 

передають значення; розвиток теоретичних основ і методів 

мультимодалістики, аналіз модусів як репрезентант значення; усебічне 

вивчення усного та писемного мовлення з урахуванням сучасних технологій, 

які постійно розширюють інтеракційні можливості комунікантів. Дослідники 

працюють у полі соціальної семіотики, дискурс- і конверсаційного аналізів, 

аналізуючи фільми, картини, відеозаписи, спонтанне мовлення учнів під час 

уроків в класних кімнатах тощо [413]. 

АУТ центр мультимодальних досліджень (AUT Multimodal Research 

Center) у Новій Зеландії (м. Окленд) заснований 2009 р. (Auckland University of 

Technology) [360]. Керівник – С. Норріс, провідний спеціаліст – Дж. Піріні. 

Заснування центру повʼязують із функціонуванням «Мультимодальної 

дослідницької групи» (2007 р.).  

Коло інтересів охоплює мультимодальність, мультимодальний дискурс, 

мультимодальний інтеракційний аналіз. Усвідомлюючи важливість і 

необхідність розвитку мультимодальних парадигм, означений осередок 

реорганізували в центр мультимодальних досліджень. Представники центру 

беруть участь у реалізації різнотематичних проектів, з акцентом на 

ґрунтовному аналізі семантичних, прагматичних і синтаксичних аспектів 

комунікації.  

Маючи достатню кількість напрацювань, дослідники пропагують нові 

наукові парадигми у полі досліджень фонетики й фонології, проксеміки, 

соціокультурології, антропології, компʼютерно-опосередкованої комунікації, 

тексто- та дискурсознавства, психології, соціології, освіти, навчання й 

викладання, а також технологій. Пріоритетні завдання, на їхню думку, 
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полягають в удосконаленні наявних парадигм та розробці нових, адже 

комунікація мультимодальна [360]. 

Різновекторні дослідження мультимодальності здійснюють Дж. Бейтман 

та Дж. Вілфойєр на базі інституту трансмедіальних текстуальних досліджень 

Бременського Університету (м. Бремен, Німеччина) (Bremen Institute for 

Transmedial Textuality Research). Вагомість розвідок Дж. Бейтман та Дж. 

Вілфойєр для розвитку існуючих теорій у мультимодальності – беззаперечна, 

оскільки вони є авторами й співавторами низки статей, книг, одноосібних та 

колективних монографій [405]. 

Лабораторія мультимодального аналізу (Multimodal Analysis Lab) 

заснована К. О’Халлоран в Національному Сингапурському університеті 

(Південно-Східна Азія) у 1999 р. [608] Лабораторію можна вважати одним з 

потужних дослідницьких центрів мультимодалістики, зорієнтованим на 

інтердисциплінарних підходах до дослідження мультимодальності з 

урахуванням інтерактивних цифрових і соціально-семіотичних технологій 

[514]. 

Аналіз мультимодальності загалом і мультимодальної метафори зокрема 

здійснюють в Амстердамському університеті під керівництвом Ч. Форсевіль 

(Faculty of Humanities / Media Studies, University of Amsterdam) [692].  

Традиційними стали платформи, які уможливлюють обмін знаннями та 

досвідом для сотень учасників конференцій, круглих столів, симпозіумів, 

наукові інтереси яких співпадають. Це слугує певним стимулом і дозволяє 

працювати над розширенням, удосконаленням і створенням нових 

мультимодальних теорій.  

Серед найбільш вагомих заходів виокремлюємо International Conference 

on Multimodality, Reading beyond words: Approaches to multimodality in the 

media, Approaches to Multimodal Digital Environments: from Theories to Practices 

(A-MODE) University “Tor Vergata”,  LingCologne 2019: Multimodality, які 

відбуваються у провідних дослідницьких центрах і обʼєднують велику 

кількість учасників, увагу яких зосереджено на вивченні мультимодальності. 

http://www.fb10.uni-bremen.de/bitt
http://www.fb10.uni-bremen.de/bitt
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Очевидно, що зазначений вище нами перелік наукових заходів є неповним, 

оскільки неможливо представити всі зустрічі мультимодалістів,  під час яких 

учені апробують результати досліджень.  

Як бачимо, сучасні наукові осередки функціонують у різних куточках 

земної кулі та зорієнтовані на активні дослідження мультимодальної 

комунікації. Порушена нами проблема досить популярна та викликає значний 

інтерес і окреслює нові лінгвістичні перспективи. Учасники шкіл є авторами 

низки статей і книг, колективних та одноосібних монографій, опублікованих у 

таких видавництвах, як Routledge, De Gruyter, Oxford University Press, 

Bloomsbury, John Benjamins Publishing Company, Peter Lang, SAGE Publications, 

Edinburgh University Press тощо.  

На підтвердження того, що мультимодальність набуває усе більшої 

актуальності в наукових колах, можемо назвати серію книг видавництва 

Routledge, присвячену багатовимірності означеного феномену. Серед найбільш 

популярних журналів, у яких мультимодалісти публікують результати 

досліджень виокремлюємо: Multimodal Communication (видавництво SAGE 

Publications); Visual Communication (видавництво SAGE Publications); Journal 

of Visual Literacy (видавництво Routledge); Journal of Visual Culture 

(видавництво SAGE Publications); Journal of Visual Communication and Image 

Representation (видавництво Elsevir Inc.); Word and Image (видавництво Taylor 

& Francis); Visual Communication Quarterly (видавництво Routledge). 

У зарубіжних розвідках, присвячених різним аспектам 

мультимодальності, не знаходимо чітких і лаконічних дефініцій цього 

поняття. Трактування, уміщені в цих роботах, мають описово-

роз’яснювальний характер. У лінгвістичних студіях феномен 

мультимодальності полівекторний, тому науковці вивчають його під різними 

кутами зору, а потрактування самого поняття та його похідних є відмінними. 

Зосередимо увагу на деяких з них. Так, наприклад, K. OʼХаллоран вважає, що 

мультимодальність розширює межі мови, збільшуючи її можливості завдяки 

іншим ресурсам: зображенням, символам, жестам, певним діям, музиці, звукам 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Taylor%20&%20Francis&tip=pub
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=Taylor%20&%20Francis&tip=pub
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тощо. Дослідження феномена мультимодальності автор здійснює на основі 

друкованих матеріалів, відеозаписів, вебсайтів, трьохвимірних зображень, 

щоденних ситуацій, звертаючи увагу на комбінації ресурсів, модусів і 

модальностей [619 – 622]. 

Ф. Серафіні і Дж. Клозен, які працюють в Арізонському державному 

університеті, вважають, що друковані тексти – мультимодальні, оскільки вони 

містять зображення, різноманітні графічні дизайнерські елементи та засоби 

писемного мовлення [663]. К. OʼХаллоран та Б. Сміт стверджують, що 

мультимодальність багатогранна, адже і друковані тексти, і відеозаписи з 

елементами писемного й усного мовлення – мультимодальні [629]. 

Докладно висвітлює специфіку мультимодального інтерактивного 

аналізу Д. Рове, який аналізує жести, поставу, рухи голови, проксеміку, погляд, 

просторове розміщення обʼєктів, способи їх розміщення, друковані й інші 

текстові матеріали та способи їхньої репрезентації [434 – 435]. Розглядаючи 

концепцію мультимодальності,  

A. Ґіббонс уважає, що мультимодальність – це щоденна реальність, наш 

життєвий досвід, оскільки ми сприймаємо довколишню дійсність візуально, за 

допомогою звуків і рухів. Навіть найпростіша розмова є мультимодальною, 

оскільки охоплює мовні засоби, жести, інтонацію тощо [467]. 

К. Джевіт стверджує, що мультимодальність пов’язана не лише з мовою 

та вербальними засобами вираження, а з іншими формами: зображенням, 

поглядом, поставою (статурою) тощо та їхнім взаємовідношенням [510]. Дж. 

Беземер, К. Джевіт та К. OʼХаллоран запропонували дефініцію 

мультимодальності у широкому розумінні: для продукування значення люди 

використовують низку ресурсів (погляд, мовлення, жести). У вузькому 

розумінні під час продукування цілісних мультимодальних конструктів 

реципієнти послуговуються кількома ресурсами [515]. Е. Гіббонс зазначає, що 

у вузькому сенсі мультимодальність – це співіснування більше, ніж одного 

семіотичного модусу в одному контексті; у широкому – це щоденна 

реальність, яку ми пізнаємо завдяки зору, звуку, руху. Навіть найпростіша 



99 
 

розмова поєднує мову, інтонацію, жести [467, с. 8]. 

Т. ван Лівен, аналізуючи концепцію мультимодальності з урахуванням 

еволюції поняття, зауважує, що лінгвісти та дискурсологи розширили його 

дефініцію і вважають мультимодальність інтегрованим поняттям, що охоплює 

такі комунікативні ресурси, як мова, зображення, звук і музика.  

Скурпульозний аналіз означеної проблеми довів, що комунікація 

мультимодальна, а усне мовлення не можна тлумачити без урахування 

невербального складника. Форми сучасного писемного мовлення також важко 

зрозуміти, якщо не враховувати зображення, розміщення тексту, типографічні 

особливості та колір. Саме тому розвинулась мультимодальність як сфера 

досліджень, ґрунтована як на звичайних, так і відмінних властивостях різних 

модусів, які інтегровані в мультимодальних текстах і комунікативних 

ситуаціях [700]. 

Аналізуючи текст і зображення в межах мультимодальності, Дж. 

Бейтман вважає, що у полі її дослідження мають перебувати різні модуси 

вираження та їхні комбінації [385]. Ґ Кресс акцентує увагу на писемному 

оформленні, зображенні та кольорі [537]. 

Із запропонованих вище дефініцій сучасних дослідників, зрозуміло, що 

термін мультимодальність необхідно вважати «парасольковим», оскільки він 

здатен охопити і сферу усного, і сферу писемного мовлення. Вибір обраної 

нами термінології вмотивований діяльністю зарубіжних шкіл та результатами 

наукових заходів, проведених з чітким дотриманням обраної метамовної 

концепції.  

Мультимодальність трактуємо як лінгвістичну дво- або мультимодусну 

перцептивну категорію, для якої характерна принаймні одна модальність. Під 

мультимодальністю ми також розуміємо співіснування різних за природою 

ресурсів, що належать до щонайменше двох систем, використаних під час 

комунікативних актів. Говорячи про усне мовлення, маємо на увазі мовні 

засоби як окрему систему знаків та їхні додаткові характеристики, наприклад, 

голосові параметри (тон, темп, тембр), жести й міміку, просторові та часові 
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характеристики, тактильні параметри тощо, фактично все, що набуває 

значення в комунікативному акті. У межах писемного мовлення крім 

вербальних графічних ресурсів також використовують різнотипні зображення, 

ураховують розміщення елементів на сторінці, розмір, позиціонування тексту, 

колір, шрифтові варіації тощо. 

Ураховуючи досвід зарубіжних учених, ми схильні до використання 

терміну мультимодальність. На нашу думку, мультимодальність – 

універсальне лінгвістичне поняття, яке відображає симбіотичні процеси, 

характерні для сучасного спілкування. Гетерогенність ресурсів, їхня форма, 

розміри, структура та семантична місткість зумовлюють потребу в 

утвердженні нового напряму мовознавства – мультимодальної лінгвістики, яка 

передбачає дослідження усіх можливих модусів спілкування, які втілюють те, 

чим живуть індивіди, як вони себе позиціонують, що хочуть передати іншим.  

 

1.4 Мультимодальна лінгвістика та мультимодальна стилістика 

 як нові лінгвістичні галузі 

 

Лінгвістичний інтерес до дослідження  невербальних та 

паарвербальних засобів, які відіграють провідну роль під час інформації, 

зумовлений тим, що вони дедалі частіше слугують не лише графічними 

оболонками для передачі думок та ідей і виконують лише формальну роль, 

будучи посередником між відправником та одержувачем, а й беруть активну 

участь у формуванні змісту тексту загалом і його окремих складових частин 

зокрема, впливаючи у такий спосіб на його перцепцію й комунікативно-

прагматичну спрямованість.  

Як результат, цілком закономірно, що в останні роки спостерігаємо 

підвищений інтерес учених до поліаспектного дослідження не лише мовних, 

але й позамовних засобів, які співіснують в одному комунікативному 

просторі. У зарубіжних лінгвістичних розвідках проблемі мульти-

модальності та модусам її репрезентації присвячено роботи Дж. Беземера 
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[396 – 400], К. Джевіт [511], Г. Кресса [535], С. Норріс [616], Т. ван Лівена 

[698], К. О’Халлоран [622], Ч. Форсевіль [455], а також вітчизняні студії 

[204; 205; 208; 583; 584], які часто здійснюють аналіз вербальних та 

невербальних семіотичних анклавів під керівництвом означених вище 

фундаторів лінгвістичних осередків (див. 1.3). Означені науковці 

сформували підґрунтя мультимодальної лінгвістики. Це дало поштовх 

багатьом сучасним дослідникам вивчати інноваційні аспекти невербальної 

комунікації.  

Закономірно, що такий інтерес та існування різних підходів до аналізу 

різножанрових полісеміотичних блоків зумовлює потребу у виокремленні 

нової галузі – мультимодальної лінгвістики [244; 202], спрямованої на 

дослідження вербальних, невербальних і паравербальних ресурсів, сукупність 

яких продукує значення, вивчення якого має спиратися на уже існуючі 

мультимодальні парадигми: системно-функційний підхід, соціальну 

семіотику, конверсаційний аналіз, геосеміотичний підхід, інтеракційний 

аналіз, мультимодальну етнографію, мультимодальний корпусний та 

рецепційний підходи а також прийоми візуального синтаксису та графічної 

композиції.  

На нашу думку,  доцільно вести мову про проблеми категорійно-

поняттєвого апарату мультимодальної лінгвістики,  методи й методологію 

досліджень. Мультимодальна лінгвістика відповідає потребам часу, оскільки 

покликана вивести модуси спілкування на новий рівень, демонструючи, що 

важливими є не лише вербальні одиниці, але й невербальні складники, які 

мають бути враховані як невід’ємна частина комунікації.  

Доцільність у виокремленні мультимодальної лінгвістики вбачаємо в її 

універсальності. Не існує фактично такого жанру, який би не був нею 

охоплений: комікси, карикатури, романи, посібники користувача, художні 

книги, музейні експонати, фільми, картини тощо. Говорячи про 

мультимодальність, мультимодальний текст та мультимодальний дискурс, 

спостерігається неоднозначність у трактуванні понять, якими оперують під 
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час аналізу. Йдеться про мультимодальність, модус, семіотичні ресурси, 

модальність тощо (див. табл. 1.9). Тому одне з першочергових питань 

стосується категорійно-поняттєвого апарату цієї вузькоспеціальної галузі 

лінгвістики.  Обґрунтуємо докладно категорійно-поняттєвий апарат 

мультимодальної лінгвістики, окресливши найбільш уживані терміни.  

Поняття модус та модальність не нові в лінгвістичних дослідженнях. 

У межах мультимодальної лінгвістики термін модальність (від латин. 

modus − розмір, спосіб, образ) отримав цілком нове значення, абсолютно 

відмінне від тих, яким послуговуються тривалий час, досліджуючи окремі 

аспекти. Відомо, що ця одиниця – одне із ключових понять психології. 

Таблиця 1.9 

 

 

Явище модальності [601; 602; 676] тісно пов’язане з органами чуття 

людини, які виступають посередниками в інформаційному обміні. Будь-яка 

інформація незалежно від того, чи вона звучить усно (відтворюється за 

допомогою голосу), чи письмово подана на папері (рукописний текст), чи 

віддрукована за допомогою технічних пристроїв (друкований текст), 

потрапляє до людини внаслідок подразнення рецепторів, за які відповідають 

певні ділянки головного мозку, де, власне, і здійснюються відповідні реакції, 

які формують відчуття. 

Передусім ці сенсорні аналізатори дають змогу індивідові пізнавати та 

відчувати негативні й позитивні моменти буття, формувати уявлення про 

Всесвіт, пристосовуватися до умов існування. Виокремлюють п’ять органів 
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чуття: зір, слух, нюх, смак, дотик, які й формують сенсорну систему людини. 

Середовище, до якого надходять сигнали, здатне формувати у її свідомості 

відчуття спокою (безпеки), тривоги (небезпеки) тощо. Відповідні сигнали 

практично миттєво спрацьовують у мозку, який за лічені секунди пробуджує 

в індивіда певну реакцію, скеровує його до дій.  

У психології, а сьогодні й у лінгвістиці розрізняють кілька видів 

модальності, або каналів сприйняття: візуальний, слуховий (аудіальний) та 

моторний (кінестетичний, тактильний). Іноді їх також номінують видами 

пам’яті, виділяючи зорову, слухову та моторну, або стилями, виокремлюючи 

зоро-, слухосприймальний та моторний. 

Загальновідомо, що люди по-різному пізнають та осмислюють 

навколишню дійсність. В одних індивідів найактивніший та 

найпродуктивніший зоровий канал, в інших – слуховий або тактильний. 

Одні для запам’ятовування і кращого сприйняття воліють щось побачити, 

інші ж уважають, що це краще відчути на собі, і ще одна група надає 

перевагу слуховому каналу, і тому, якщо є така можливість, то їм бажано 

чути. Відомо, що від природи людина здатна сприймати інформацію 

кількома каналами одночасно, рівень засвоєння якої залежить від низки 

суб’єктивних і об’єктивних чинників. 

У зоровій модальності посередником виступає зір, який певною мірою 

відповідає за сприйняття інформації. Зоровий аналізатор реагує на розмір 

об’єкта, предмета чи зображення, колір (яскравість, насиченість, 

контрастність), контури, форму й ін. Слід також зауважити, що у психології 

серед тих осіб, у яких найпродуктивніший зоровий канал, диференціюють 

вербалістів та іконістів.  

Очевидний той факт, що одні з них воліють бачити лексеми, інші – 

зображення, які можна згодом із легкістю відтворити; якщо не найдрібніші 

(особливі, характерні) їх деталі, то хоча б орієнтовно описати особливості 

побаченого. Для так званих іконістів характерне образне мислення. Вони 

постійно намагаються запам’ятати щось за допомогою асоціацій. 
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Науково доведено та обґрунтовано, що для більшості індивідів 

найважливішим був і залишається візуальний канал. Так звані візуали мають 

обов’язково побачити наочно ту інформацію, яку прагнуть осягнути. 

Дослідники вказують, що “найефективнішим способом спілкування 

(каналом сприйняття – Авт.) є візуальний, оскільки люди пам’ятають лише 

10 % із того, що чують, 20 % із того, що читають, та близько 80 % того, що 

вони бачать та роблять” [684].  

Аудіальна модальність, поза сумнівом, також важлива. І для окремих 

індивідів саме вона є ключовою під час сприйняття. Завдяки надактивному 

слуховому каналу окремі індивіди краще сприймають саме ту інформацію, 

яку чують, або ж ту, яку самі продукують, відтворюючи її [475; 495; 496; 497; 

648; 662]. При цьому вони реагують на тон, темп, тембр та ритм голосу. 

Вочевидь, що для цих осіб надважливі голосові модуляції. Тактильна 

(кінестетична) модальність пріоритетна для індивідів, котрі надають 

перевагу сприйняттю із залученням певних рухів та дотиків. 

Цей тип сприйняття орієнтований на відчуття. Усі схарактеризовані 

вище види модальності вроджені, і кожен розумово та фізично розвинутий 

індивід може автоматично сприймати інформацію всіма трьома каналами. 

Принаймні хоча б один із них у конкретної людини та в конкретному 

випадку (це залежить від кількох чинників) спрацьовує (активізується) 

краще за інший. А. О. Кібрик пропонує вважати модальність типом 

зовнішнього стимулу, який сприймає один із органів чуття людини, перед-

усім зір та слух [244, с. 135]. 

Розглянемо також й поняття модус. Термін модус [603] охоплює набір 

засобів, які сформовані певними соціальними групами для передачі 

інформації. У лінгвістичний обіг його було введено G. Kress і Т. Van Leeuwen 

[541]. Зауважимо, що модуси не є автономними й універсальними для всіх 

мов та етнічних спільнот. Вочевидь, вони піддаються змінам і транс-

формаціям. Крім того, ці засоби можуть бути радше специфічними, 

притаманними лише одному конкретному етносу, тому їх можна вважати 
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культуромаркованими.  

Поняття модус не має однозначного трактування, а тому потребує 

додаткових уточнень й обґрунтувань. У мультимодальній комунікації для 

реалізації поставлених цілей поєднують одночасно кілька модусів. 

Прикладами можуть слугувати рисунок і вербальний текст; рисунок і 

текстовий підпис-пояснення до нього; текст та інші нелітерні графічні 

засоби; усний вербальний текст і міміка співрозмовника, відстань між 

комунікантами; вербальні засоби на телебаченні чи в Інтернеті в поєднанні 

з ілюстраціями або іншими графічними об’єктами, що рухаються та 

виконують певні дії тощо.  

Слід погодитися з думкою Ґ. Кресс і Т. ван Лівен [545], що всі модуси 

впливають на значення, формуючи його сутність. Це стосується і засобів 

(візуальних, мовних, писемних та ін.), використання яких обмежується 

можливістю окремих каналів зв’язку й тематичною спрямованістю кожного 

конкретного інформаційного блоку.  

Звернемо увагу й на те, що значення певних одиниць (вербальних чи 

невербальних) можна зрозуміти лише з контексту. Тому вони не 

універсальні, а переважно контекстуально залежні, оскільки перебувають у 

різних дистрибуціях та контекстах і мають відмінний комунікативно-

прагматичний потенціал й певні стилістичні особливості. 

Інші дослідники схиляються до думки, що модус (візуальний або 

семіотичний ресурс) (від латин. modus − міра, спосіб, образ, вид) – це засіб 

передачі інформації, під яким розуміють текст, звук, відеоряд та ін., 

характерною та ключовою ознакою якого є можливість уміщувати й 

передавати значення. Очевидним є і той факт, що до одного комунікативного 

акту залучено декілька модусів одночасно, завдяки яким і формується 

мультимодальність.  

Вагомість кожного модусу різна, а рівень його семантичного 

потенціалу залежить безпосередньо від конкретного комунікативного акту. 

Одні модуси значно збільшують імовірність кращого та швидшого 
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сприйняття інформації, інші можуть уповільнити цей процес або ж узагалі 

заважати йому.  

Різні модуси можуть продукувати відмінні значення. Слід звернути 

увагу й на те, що ці значення накладаються одне на одне для створення 

єдності смислу повідомлення. Їхню комбінацію можна трактувати як 

складний і цілеспрямований процес, який має, по-перше, донести суть до 

потенційного адресата, апелювати до його свідомості, спонукати до дій, 

часто таких, які комерційно привабливі адресанту, у тому випадку, якщо 

йдеться про рекламу. Вочевидь, що сукупність кількох правильно підібраних 

модусів як джерел одночасного впливу на аудиторію значно пришвидшує та 

покращує досягнення бажаного результату. 

Як бачимо, у зарубіжних студіях немає універсального підходу до 

трактування цього поняття. Ш. Форсвіль вважає, що модуси пов’язані одне 

з одним завдяки органам чуття [460, с. 383]. Саме такий підхід, на думку 

вченого, є базовим, якщо брати до уваги когнітивний вектор аналізу. 

Дослідник переконаний, що існують значні відмінності між органами чуття, 

тому єдиний підхід до трактування модусу навряд чи можливий. Г. Кресс 

вважає, що на це питання немає однозначної відповіді [540]. К. Джевітт [515] 

і С. Норріс [616] наголошують, що трактування модусу залежить від 

контексту та від вектора аналізу (дискурс-аналізу, соціально-семіотичного 

чи інтеракційного аналізу). 

Зазначимо, що, мовлячи про модус, К. Джевітт [515, с. 21−22] удається 

до детального трактування семіотичних ресурсів. На питання, що таке 

модус, у Г. Кресса виникає два інших: чи певна етнічна група регулярно 

використовує ресурси модусу і чи модус виконує три функції: ідейну, 

міжособистісну та смислову? Якщо модус відповідає цим вимогам, тоді його 

можна вважати таким [540]. 

Ч. Форсевіль схиляється до думки, що до модусних категорій належать 

пікторіальні та писемні знаки; жести; звуки; музика; запахи; смаки; дотики 

[460, с. 383]. Р. Пейдж, розглядаючи модуси, ототожнює їх із семіотичними 
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ресурсами та зазначає, що модус – це система вибору (засобу/засобів – Авт.), 

які використовують для того, щоб передати значення. Ми підтримуємо 

думку Р. Пейджа про те, що модус – це відкритий нескінченний набір 

засобів, який відрізняється від системи до системи, але не обмежується 

мовою, зображенням, кольором, друком, музикою, голосом, одягом, 

жестами, просторовими ресурсами, парфумами та національною кухнею 

[613].  

З огляду на такий підхід постає проблема інвентаризації невербальних 

засобів, які супроводжують і усне, і писемне мовлення. Отже, модус – це 

певний сет ресурсів, які належать до однієї системи і здатні передавати 

значення, сполучаючись при цьому як з одиницями цієї системи, до якої 

входять, так і, за потреби, з іншими, що належать до інших систем. 

Окремими групами модусів є вербальні одиниці, цифри, знаки пунктуації, 

фотосвітлини, піктограми тощо.  

Семіотичні ресурси – одне з ключових понять у мультимодальній 

лінгвістиці. Під ними Т. Ван Лівен розуміє дії предмети (речі), продукти 

людської діяльності, які використовують з комунікативною метою та про-

дукуються фізіологічно; наприклад, наш артикуляційний апарат чи мускули 

уможливлюють відповідні вирази обличчя й жести; наприклад, до технічних 

комунікативних ресурсів належать ручка, чорнило чи комп’ютерне апаратне 

та програмне забезпечення [698, с. 285].   

Принагідно зауважимо, що семіотичні ресурси [222; 575; 576; 581; 661] 

є об’єктом аналізу кількох споріднених між собою лінгвістичних галузей 

(див. табл. 1.10; додаток В). Поруч із мультимодальною лінгвістикою [199; 

201; 223] також співіснують візуальна лінгвістика та візуальна комунікація 

[189; 190; 214], графічна лінгвістика [7; 194; 218; 220; 288; 368; 427; 647], 

паралінгвістика [77; 156; 177; 203; 207], комп’ютерна паралінгвістика [658], 

невербальна семіотика [167 –168], соціальна семіотика, когнітивна 

семіотика [475; 662], медіалінгвістика [98; 264; 551] та Інтернет-лінгвістика 

[429 – 430]. 
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Під час комунікації використовують декілька ресурсів одночасно, 

поєднання яких залежить від низки чинників. Передусім ідеться про канал, 

здатний належним чином підтримувати функціонування різних засобів. Слід 

зважати й на можливі варіанти їхньої сумісності. Йдеться про співіснування 

кількох засобів в одній або різних площинах, покликаних реалізувати 

поставлену мету й донести до потенційного адресата певну інформацію. 

Семіотичні ресурси гетерогенні. Закономірно, що їхній спектр доволі 

широкий та не обмежується лише однією сферою використання. 

Послуговуватися ними чи ні в конкретній ситуації залежить від адресата. 

Загалом усі семіотичні ресурси можна умовно поділити на три групи: ті, які 

використовують лише в усному мовленні; ті, що залучають лише в писемне; 

ті, якими користуються і в усному, і в писемному мовленні. 

Таблиця 1.10  

 

Попередньо ми звертали увагу на те, що чітко диференціювати спектр 

засобів, притаманних писемному чи усному мовленню, навряд чи можливо, 
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оскільки сучасне комунікативне середовище достатньо динамічне та гнучке. 

Воно легко піддається багатьом трансформаціям завдяки входженню до його 

простору немовних елементів. Закономірно, що неможливо 

використовувати всі наявні без винятку семіотичні ресурси, наприклад, у 

паперових виданнях чи під час радіопередач. 

 У друкованих газетах доводиться вигадувати різні «трюки», опираю-

чись на елементи графіки, маніпулюючи шрифтом і кольором. Засоби 

графіки доволі різноманітні й дають змогу адресатам демонструвати свою 

креативність. Графіка й радіомовлення – речі несумісні, як і паперовий 

газетний чи книжковий простір та звук. Вони непоєднувані. Найширший 

спектр ресурсів використовують на телебаченні та в Інтернеті. Якщо 

тематика й конкретна ситуація не суперечать, то усне мовлення поєднують 

із музичним супроводом, неординарними графічними об’єктами, які 

змінюють форму, розміри, колір і здатні рухатися на екранах гаджетів. 

У традиційному усному спілкуванні до семіотичних ресурсів, окрім 

мовлення, потрібно віднести темп і тембр голосу, міміку, жести, поставу, 

одяг адресата тощо. Залежно від цільового призначення, тематики й мети 

розмови, розкриття теми чи розв’язання відповідної проблеми потребує 

залучення додаткових елементів: відповідних презентацій і додаткових 

матеріалів, які демонструють аудиторії краще висвітлення тієї чи тієї 

проблеми. 

Семіотичні ресурси – потужний інструмент інформаційного обміну, 

який здатен трансформувати комунікативні процеси. Відтак мовлення із 

суто мовного утворення переходить у комбіноване (вербально-невербальне), 

з відмінними правилами орфографії та синтаксису, які потребують нових, 

здавалося б, елементарних знань, умінь і навичок читання та письма.  

Таким чином, семіотичні ресурси – це інформативно місткі та 

семантично значущі гетерогенні комунікативні компоненти, які 

використовують під час усного та писемного мовлення (зображення, 

світлини, піктограми, жести, міміка обличчя тощо). 
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Семіотичні ресурси соціально й культурно вмотивовані, тому в них 

часто відбито специфіку спільноти, яка ними послуговується. Вибір 

залежить від багатьох чинників. Передусім ідеться про частотність їх 

використання представниками різних етнічних груп. Що більше їх 

залучають до процесу спілкування, то звичнішими вони стають. Однак одні 

семіотичні ресурси є невід’ємними складниками в окремих каналах зв’язку, 

перетворюючись у такий спосіб із тимчасових на постійні, інші ж – змінні та 

факультативні. Один текст може містити різні знаки, які належать до цілком 

відмінних систем. Проте цей чинник не впливає на його формування. У 

ньому зазвичай вдало співіснує низка засобів, узятих із кількох окремих 

систем. 

Така тенденція текстотворення не виняток із правил, а навпаки, сприяє 

побудові неординарного оригінального тексту, здатного перенести 

потенційного читача до ірреального світу, апелювати до його почуттів, 

бажань, викликаючи позитивні чи негативні емоції, даючи змогу пізнати 

щось нове і, ймовірно, натрапити на щось, що вже є добре відомим та сприя-

тиме швидкому сприйняттю завдяки оптимальному добору відповідних 

засобів, які відповідають двом пріоритетним принципам сучасного 

текстотворення: економії та візуалізації. Реалізація значення також 

відбувається завдяки успішно продуманій конфігурації модусів. Крім того, 

воно залежить і від контексту та здебільшого соціально й культурно залежне, 

часто прив’язане до конкретної ситуації, часових меж та етнічних реалій. 

Як відомо, ключову роль у теорії мультимодальності відіграє 

значення, сутність якого визначається всіма модусами (вербальними й 

невербальними),  які мають різні плани вираження, проте однаковий план 

змісту. Тому для них характерні парадигматичні зв’язки. Невербальним 

графічним знакам притаманна синонімія, антонімія, полісемія, омонімія. 

Сукупність цих засобів, які використовують у межах одного тексту, 

засвідчує потребу нових підходів та векторів аналізу традиційних 

лінгвістичних понять і явищ, які в інформаційне століття не залишилися 
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осторонь, зазнавши очевидних модифікацій.  

Ураховуючи означені підходи вважаємо, що семіотичні ресурси – це 

інформативно місткі та семантично значущі гетерогенні комунікативні 

компоненти, які використовують під час усного та писемного мовлення 

(зображення, піктограми, жести тощо).  

Не менш важливе поняття мультимодальної лінгвістики – модальна 

сумісність, у межах якої, власне, і визначається доцільність використання 

того чи того модусу з урахуванням преференцій, традицій і звичаїв етнічних 

спільнот, а також актуальних подій, які відбуваються в їхньому суспільно-

політичному, мистецькому, спортивному житті.  

Модальна сумісність – ключовий концепт, який визначає ступінь 

інтерсеміотичної кореляції різних модусів: кількох невербальних і вербаль-

ного або лише кількох невербальних та паравербальних одночасно. Під 

модальною сумісністю розуміємо можливість семіотичних ресурсів 

сполучатися між собою, не суперечачи при цьому як у плані вираження, так 

і у плані змісту. 

Важливою, проте майже недослідженою є проблема, яка стосується 

номінації мультимодальних текстів. Дефініція цього поняття зводиться до 

того, що мультимодальні тексти передають повідомлення, використовуючи 

більше ніж один семіотичний засіб спілкування. Вони утворені за 

посередництвом щонайменше двох різних семіотичних систем. Прикладом 

є газетні або журнальні статті, рекламні повідомлення, які створені завдяки 

залученню лексем та зображень; веб-сайти, інформацію на яких 

представлено за допомогою тексту, який супроводжують аудіокліпи; 

фільми, у яких, окрім усного мовлення чи субтитрів, використано музичний 

супровід, звукові ефекти  й зображення, які рухаються.  

У вітчизняній лінгвістиці їх здебільшого номінують креолізованими 

(Ю. В. Кнорозов [148], Ю. О. Сорокін та Є. Ф. Тарасов [314]); полікодовими 

(Л. С. Большакова [47], Л. М. Большиянова [48 – 49]), вочевидь, 

погоджуючись із багатьма представниками російських шкіл. Крім означених 
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вище, такі тексти називають авербальними (Б. А. Плотніков [258 – 259]; 

аудіовізуальними (О. В. Кулагіна [172]); багатоканальними (М. О. Іщук 

[127]); вербальними й іконічними комплексами (І. М. Артамонова [20]); 

відеовербальними (О. В. Пойманова [260]); візуально залежними 

(Л. Т. Кияк-Редькович [145]); гібридними/ізовербальними (А. О. Бернацька 

[34 – 35]); ізовербами (О. В. Міхеєв [235], Г. М. Волоскович [62]), 

іконотекстами (Г. М. Волоскович [62]); іконічними (З. О. Гетьман [69]); 

інтерсеміотичними (М. В. Воробйова [63 – 64], М. О. Іщук [127], 

Т. С. Семенюк [279 – 280]); лінгвовізуальними комплексами 

(Л. М. Большиянова [48 – 49]); монокодовими (Л. С. Большакова [47]); 

негомогенними (М. О. Іщук [127]); паралінгвістично активними 

(Т. П. Семенюк [279 – 280]); полісеміотичними; текстами змішаного типу 

(Т. О. Ленкова [174 – 175]); семіотично ускладненими (Т. П. Семенюк [279 – 

280], О. В. Протченко [266], мультимодальними (Ґ. Кресс, Т. ван Лівен [545], 

Л. Л. Макарук [585]). Узагальнений перелік номінацій  (див. табл. 1.11).   

Таблиця 1.11 

 

Порушуючи питання походження номінації семіотично ускладнених 

текстів, більшість дослідників зазначає, що в лінгвістичний обіг термін  на 

позначення полікодових текстів ввели російські мовознавці Ю. О. Сорокін і 

Є. Ф. Тарасов [314]. Однак цей факт потребує певних уточнень. Принагідно 
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зазначимо, що вперше термін «креолізований текст» ужив у роботі 

Ю. В. Кнорозов [148]. Згодом В. В. Іванов теж послуговувався ним. Цей 

термін дослідник трактував як взаємодію оптичних систем (образотворчого 

мистецтва, мови жестів, мнемотехнічних засобів) і звукової мови [124, с. 10]. 

Варто віддати належне Ю. О. Сорокіну та Є. Ф. Тарасову [314], завдяки яким 

цей термін набув такого поширення та популярності й фактично здобув 

лінгвістичний статус. Також зазначимо, що і Ю. В. Кнорозов [148] не був 

одним із перших учених, які, власне, зосереджували увагу на текстах, які 

містять вербальні, невербальні й паравербальні складники (див. 1.3). 

Нагадаємо, що взаємозалежність тексту та зображення проаналізовано 

в роботах Л. Бардіна [370], А. О. Бернацької [34], Л. В. Головіної [72], 

Б. А. Плотнікова [279], О. В. Пойманової [260] та ін. У цих розвідках не було 

докладно висвітлено особливості такого способу текстотворення, але перші 

спроби було здійснено. Названі вище одиниці можуть не вичерпувати всього 

термінологічного спектра одиниць, які використовують сучасні мовознавці, 

проте вони дають змогу сформувати більш-менш повну палітру термінів, що 

стосуються номінації  ускладнених текстів.  

Схиляємося до думки, що перелік термінів на позначення полікодових 

текстів можна диференціювати відповідно до каналів зв’язку між адресатом 

та адресантом. Передусім ідеться про радіо, телебачення, друковані та 

електронні періодичні й інформаційні матеріали. Очевидно, що Інтернет 

відкриває все більше можливостей для задоволення комунікативних потреб 

багатьох співрозмовників.  

Із-поміж окреслених вище каналів добір засобів різножанрового 

інформаційного обміну радіожурналістів обмежується фонаційними 

засобами та зводиться до кількох параметрів, які впливають на зміст вис-

ловлювання загалом. Ідеться про артикуляцію, тембр голосу, темп мовлення, 

дикцію. Окреслені характеристики – єдині засоби, крім музичного чи іншого 

звукового супроводу, якими можна послуговуватися на радіомовленні. 

Арсенал ресурсів, доступний писемному мовленню, значно ширший. 
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У паперових періодичних виданнях, окрім текстової інформації, 

представленої вербальними засобами, використовують і низку інших 

допоміжних компонентів (зображення, діаграми, схеми тощо), маніпулюючи 

шрифтом (його розміром), кольором.  

Мовлячи про писемний друкований текст на папері, слід зважати й на 

локацію компонентів та низку інших супровідних характеристик, як-от: 

послідовність їх розміщення і так звану інтегрованість іконічних і вер-

бальних компонентів один в одного. Важливими є також й інші, так би 

мовити, супровідні характеристики: абзаци, відступи, інтервали, які, 

здавалось би, не мають нічого спільного з мовою. 

Радіопередавачі та паперові періодичні видання поступаються 

Інтернет-медіа й телебаченню, тому різногалузеві фахівці, котрі працюють у 

радіомовних компаніях та в редакціях, що відповідають за публікації 

паперових видань, скеровують свої спільні зусилля, прагнучи задовольнити 

найвибагливішого слухача чи читача, використовуючи якомога ширший 

спектр засобів.  

Останнім часом Інтернет пропонує продуцентам значно багатший 

спектр комунікативних одиниць, оскільки сучасне програмне забезпечення 

уможливлює створення особливих спецефектів (зміна зображення, 

рухливість об’єктів тощо). Не є винятком і сучасне телебачення, де 

послуговуються полікодовими засобами й успішно пропагують їхнє 

функціонування.    

Терміни, які вживають на позначення семіотично ускладнених текстів 

у сучасному мовознавстві, у роботах окремих дослідників певною мірою 

обґрунтовані. Вище ми зазначали, що палітра понять, якими послуговуються 

представники вітчизняних і російських шкіл на позначення семіотично 

ускладнених текстів, потребує певної диференціації відповідно до каналів 

передачі інформації. Попередньо ми також звертали увагу на те, що 

найчастіше в сучасному мовознавстві використовують терміни: 

креолізований та полікодовий. 
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На нашу думку, використання терміна «креолізований» на позначення 

такого різновиду текстів не цілком логічне, бо передусім креолізацію 

трактують як процес утворення нових етнічних груп через змішування 

представників різних національностей, так званих контактних етносів [314]. 

Відомо, що креолами (пох. від фр. créole; ісп. criollo і порт. crioulo; латин. 

сreare – створювати, вирощувати) називали дітей, які народилися в 

змішаних шлюбах іспанських і португальських поселенців та місцевих 

латиноамериканських жителів.  

Згодом креолами називали всіх нащадків європейських переселенців 

на територіях колоній у Північній та Південній Америці. Закономірно, що 

співіснування кількох етносів на одній території неминуче призводить до 

змішування національних мов, а це вносить зміни не лише до їх 

словникового складу, а й впливає на синтаксис та граматику. Креольськими 

вважають і нові мови, які утворилися внаслідок поєднання  кількох мов. 

Зазначимо: представлене вище походження терміна “креолізований” 

свідчить цілком не на його користь. Його недоцільно вважати ключовим і 

послуговуватися ним. У сучасних текстах ми не спостерігаємо цілковите 

змішування кількох мов, однак мова – це динамічна система, а тому певних 

змін, які відбуваються, неможливо уникнути. Аналіз англомовного 

масмедійного комунікативного простору засвідчує, що сьогодні все частіше 

відбувається “змішування” мовних і позамовних засобів (одиниць, які є 

складовими частинами немовних семіотичних систем).  

Сьогодні можна стверджувати, що саме зображально-літерне 

текстотворення – раціональний та оптимальний спосіб установлення 

контакту між адресатом й адресантом. Ідеться вже не про змішування 

мовних одиниць чи іншомовні запозичення, а про утворення нового способу 

текстотворення, який вважають цілком прийнятним і який полягає в 

поєднанні знаків різних систем, які успішно поєднують з традиційними 

графемами, морфемами, лексемами чи реченнями, завдяки чому формується 

кількакодовий текст.  



116 
 

Інший термін, який досить часто вживають для позначення такого 

різновиду тексту, – «полікодовий» [48]. Поряд з креолізованим він 

найуживаніший і, на нашу думку, один із найбільш релевантних, які 

відображають специфіку предмета дослідження. Крім того, це універсальна 

одиниця, яку можна застосовувати й у випадку означення й усного, й 

писемного тексту. Трактуючи його, можна стверджувати, що полікодовий 

передбачає поєднання щонайменше двох відмінних кодів. Відомо, що код у 

мовознавстві розуміють як систему знаків.  

Г. В. Ейгер і В. Л. Юхт, працюючи над питанням типології текстів, 

запропонували опозицію моно- та полікодових текстів. На їхню думку, до 

полікодових текстів у широкому сенсі, беручи до уваги семіотику, слід 

зарахувати випадки поєднання природного мовного коду з кодом будь-якої 

іншої семіотичної системи (зображення, музичний супровід та ін.) [108, 

с. 107]. Щодо монокодових текстів, то вони містять засоби лише однієї 

семіотичної системи.  

Цікавим є підхід Л. С. Большакової, яка у своїй роботі, аналізуючи 

різновиди нелінійного тексту, диференціює три типи: монокодовий, 

креолізований, полікодовий. На думку дослідниці, монокодовий текст – це 

гомогенне нелінійне чи лінійне утворення, яке містить коди лише однієї 

знакової системи мови (йдеться про писемну форму мови) [47, с. 49]. Орієн-

товно в один і той самий період А. О. Бернацька, мовлячи про кореляцію 

вербальних і невербальних компонентів, запропонувала називати такі тексти 

ізовербальними комплексами [34], а О. В. Міхеєв [235] вважав їх ізовербами. 

Ця одиниця функціонує ще в кількох інших роботах, датованих минулим 

століттям, проте сьогодні її не вживають. 

Крім того, досить часто в сучасних розвідках функціонують такі 

номінативні одиниці, як аудіовізуальні [172] та відеовербальні тексти [260]. 

Такі назви-композити свідчать про те, що використання цих термінів є 

доцільним лише в тому разі, коли йдеться про тексти, які потрапляють до 

нас різними каналами, окрім тих, що побутують у паперових періодичних 
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виданнях. Зрозуміло, що й не всі теле- та Інтернет-тексти є 

відеовербальними чи аудіовізуальними, оскільки є й такі, які не мають відео- 

чи музичного супроводу. Усі вони є багатогранними, і їхню специфіку та 

тематичну спрямованість визначає конкретна ситуація.   

О. В. Кулагіна, номінуючи полісеміотичні тексти аудіовізуальними, 

зазначає, що це знакові ансамблі, які поєднують зображальні, звукові та 

візуальні ряди і які використовують для передачі різної інформації [172]. 

Аудіовізуальними можуть бути тексти, на які натрапляємо в теле- та 

Інтернет-просторі, оскільки саме вони успішно поєднують звукові харак-

теристики мовлення та візуальні складники. Однак ця одиниця не відбиває 

повною мірою специфіку радіотекстів. Щодо іншого терміна 

«відеовербальний», то його недоцільно використовувати, мовлячи про 

полікодові тексти на радіо чи у паперових періодичних виданнях. Його 

можна використовувати лише у випадках, коли виникає необхідність 

номінації текстів із відеосупроводом.  

Щодо інших термінів, то їх здебільшого застосовують тоді, коли 

йдеться про газетні тексти, зокрема в паперових виданнях, оскільки в 

електронному форматі їх може супроводжувати, наприклад, голосове 

повідомлення чи музичний супровід, і жоден із перерахованих вище не 

підлягає усуненню. Так, А. Б. Плотніков [259] пропонує називати їх 

авербальними, не виокремлюючи теле-, радіо- чи газетні тексти. Ми не 

відкидаємо можливість співіснування в мовознавстві опозиції 

вербальні/авербальні тексти, проте цей термін сьогодні не функціонує в 

аналізованих нами роботах. Тому питання про те, чи варто ним 

послуговуватися, розширюючи в такий спосіб термінологічний апарат 

мультимодальної лінгвістики, залишається відкритим. 

У низці робіт учені використовують термін «іконічний» [69] або інші 

одиниці, які є споріднені з ним. Серед них функціонують такі: вербальний 

та іконічний комплекси [20], іконотекст [62]. На нашу думку, і цей термін є 

не зовсім вдалим, якщо взяти до уваги пояснення, запропоновані в словниках 
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[418; 420; 570]. Не всі зображення є іконічними [465; 529; 594; 652; 714], 

оскільки не завжди позначуване повністю збігається з позначальним. Таким 

воно може бути в тому разі, коли текст супроводжує фотоілюстрація, яка 

цілком відображає реальні об’єкти чи предмети.  

Серед інших одиниць, які функціонують у сучасному мовознавстві, 

М. О. Іщук пропонує такі: багатоканальні та негомогенні [127]. Щодо 

багатоканальних, то йдеться передусім про різні канали, якими потрапляють 

до нас такі тексти. Термін “негомогенні” утворено на противагу гомогенним. 

Ці тексти містять однорідні елементи (засоби однієї системи); 

негомогенними ж називають ті, які мають щонайменше дві одиниці різних 

систем. Л. Т. Кияк-Редькович у своїй роботі вживає термін “візуально 

залежні тексти” [145], а Л. М. Большиянова використовує “лінгвовізуальний 

комплекс” [48].  

Мовлячи про такі терміни, ми поділяємо думку М. Б. Ворошилової 

[65], яка вважає, що використання терміна «візуальний» стосовно 

ілюстративних компонентів тексту є досить сумнівним, оскільки лексичний 

ряд також візуальний, як шрифт і колір. Окрім окреслених вище термінів, у 

багатьох роботах, як ми уже зазначали, натрапляємо на такі номінативні 

одиниці цього різновиду текстів: гібридні [34], інтерсеміотичні [63], 

монокодові [47], полікодові [47] та полісеміотичні [174], паралінгвістично 

активні [279] й тексти змішаного типу [174]. Серед них термін «гібридний» 

використовують не часто, але він свідчить про те, що текст не є звичним і 

містить додаткові елементи, які роблять його специфічним на фоні інших. 

Зрідка вживаною є номінативна одиниця – паралінгвістично активні тексти. 

Зрозуміло, що їхню основу становлять невербальні та паравербальні 

компоненти, які виконують важливу роль під час передачі інформації.  

Терміни полікодові тексти та полісеміотичні тексти засвідчують, що 

йдеться про залучення засобів, які належать до кількох семіотичних систем 

у межах одного тексту. Найуживанішою одиницею, як ми вже зазначали, є 

термін «полікодовий текст». Принагідно зауважимо, що ним 
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послуговуються в більшості розвідок. На нашу думку, цей термін можна 

вважати універсальним у сучасній лінгвістиці, оскільки він найповніше 

відображає сутність текстів, складниками яких є вербальні й невербальні 

засоби.  

Крім того, його можна використовувати на позначення всіх текстів, 

незалежно від каналу спілкування. Новаторським є підхід М. В. Воробйової 

[63], яка вважає, що такі тексти можна іменувати інтерсеміотичними. Ми 

підтримуємо цю думку. За словами Т. О. Ленкової, полікодові тексти є 

текстами змішаного типу. Однак цей термін, як і низка окреслених вище, не 

є ключовою одиницею, яку слід було б брати за основу, хоча специфіку 

досліджуваних текстів він відображає.  

Зазначимо, що в інших зарубіжних школах семіотично ускладнені 

тексти номінують «мультимодальними». На нашу думку, на позначення 

кількакодових текстів, незалежно від каналу, які дають змогу їх передавати, 

доцільно було б уніфікувати в одну чи кілька одиниць, які б стали 

універсальними та позначали б саме такі тексти. Один із термінів, який 

можна вважати універсальним, – це «мультимодальність» [42; 43; 85; 116; 

143; 183; 200; 215; 257; 365; 366; 395; 422; 438; 439; 468; 485; 491; 492; 500; 

501; 521; 545; 565; 617; 623; 625; 627; 218]. Якщо йдеться про 

мультимодальний простір, то це загальне поняття, що охоплює й усне 

спілкування, яке супроводжують жести, міміка, і писемні комунікативні 

акти, до яких залучені вербальні, невербальні та паравербальні складники.  

З цього випливає, що всі тексти мультимодальні, і ми цілком 

підтримуємо такий підхід. Візьмемо, наприклад, до уваги писемний. 

Традиційно прийнято вважати, що текст, створений засобами алфавітної 

графіки, – це суто вербальне мономодальне утворення. Проте це питання є 

суперечливим.  

Графічні знаки – це штучно створені умовні елементи (див. [22; 23; 82; 

92; 243; 324; 690]), призначення яких закодувати інформацію у писемній 

формі. Якщо ж брати до уваги той факт, що шрифт належить до спектра 
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паравербальних компонентів, про що ми вже неодноразово зазначали в 

наших роботах [193; 194; 221], то такий текст не можна віднести до 

мономодального. Ми підтримуємо підхід Ентоні Болдрі та Пола Тібо, які 

схиляються до думки, що не існує поняття мономодальний текст [367, с. 

58].  

Якщо розглядати текст як послідовність графічних алфавітних 

позначок, що не містить жодних ілюстрацій, то одиничними є такі тексти, де 

використано один тип шрифту чи один кегль. З іншого боку, текст, 

створений відповідно до норм орфографії, містить і відповідні знаки 

пунктуації, які, як відомо, належать до іншої семіотичної системи, що їх 

дослідники у сфері невербаліки стандартно відносять до невербальних засо-

бів. Фактично така сама ситуація з відтворенням усного тексту, 

продукування якого неможливе без урахування таких невербальних 

характеристик: темпу й тембру голосу, жестів, мімічних образів та ін.  

З огляду на викладене вище, ми підтримуємо думку, що 

мономодальних інформаційних блоків практично не існує, оскільки навіть 

тексти вербального характеру (створені лише за допомогою лексем 

посередництвом графем), які містять знаки пунктуації й можуть бути 

представлені різними кеглями та гарнітурами, – мультимодальні, не кажучи 

вже про колір й інші засоби, якими послуговуються за замовчуванням. 

Поділяючи такий підхід, зауважимо, що шрифт як окремий модус має 

велику кількість гарнітур та кеглів. Тому, на нашу думку, текстове 

утворення, сформоване за допомогою різних розмірів і різновидів шрифту, 

навряд чи можна вважати мономодальним. Крім цього, майже кожен текст 

має знаки пунктуації, які є окремим модусом, і це ще раз свідчить на користь 

того, що тексти, які містять графічні вербалізатори та знаки пунктуації, 

зокрема коми, крапки, тире, дефіси та ін., є мультимодальними. Доцільно 

зазначити, що напівжирне виділення (повна або часткова акцентуація), 

незвичайне написання лексем, одночасне використання кількох гарнітур та 

розмірів шрифту дають усі підстави віднести такі тексти до 
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мультимодальних. Водночас до них можна зарахувати ті тексти, які містять 

лише графічні вербалізатори одного типу й розміру. Зазначимо також, що 

навіть чорно-білі світлини створені шляхом поєднання двох кольорів: 

чорного та білого (зокрема і їх відтінки) належать до мультимодальних 

ресурсів.  

У рамках мультимодальної лінгвістики слід також звернути увагу на  

поняття візуальна грамотність (visual literacy), медіаграмотність (media 

literacy), мультимодальна грамотність (multimodal literacy), графічна 

грамотність (graphic literacy), онлайн-грамотність (online literacy), 

інформаційна грамотність (information literacy), цифрова грамотність 

(digital literacy), грамотність у медіастолітті (literacy in the new media age). 

З-поміж великого спектру термінологічних одиниць, на нашу думку, 

особливої уваги заслуговують: мультимодальна грамотність, візуальна 

грамотність, медіаграмотність [201; 578; 579].  

Поняття мультимодальна грамотність, на відміну від низки 

споріднених із ним, узагальнене. Воно найбільш універсальне, порівняно з 

іншими, і може бути навіть взаємозамінним. Термін мультимодальна 

грамотність можна вважати й макропоняттям, яке охоплює кілька 

мікропонять (друкована грамотність, візуальна грамотність, інформаційна 

грамотність, медіаграмотність, графічна грамотність, онлайн-грамотність). 

Зазначимо, що використання різних термінів на позначення одного й 

того самого поняття чи явища «засмічує» метамову конкретної галузі знань. 

І у цьому випадку логічно та правомірно було б виокремити одну одиницю і 

послуговуватися нею. Цілком погоджуємося з підходом Ґ. Кресс та Т. Ван 

Лівен [545], які у своїх розвідках використовують термін мультимодальна 

грамотність. Зважаючи на те, що сучасне спілкування – і усне, і писемне – 

здебільшого гібридне, оскільки, крім лексичних, має і нелексичні одиниці 

(зображення, схеми, таблиці). Саме ця одиниця найкраще відображає 

сутність і специфічні ознаки комунікації та є універсальним терміном, який 

удало поєднує всі означені типи грамотності. 
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Схиляємося до думки, що функціонування кількох термінів (друкована 

грамотність, інформаційна грамотність, візуальна грамотність, графічна 

грамотність, цифрова грамотність) можна замінити однією одиницею – 

медіаграмотність. Не менш важливим аспектом є й візуальна грамотність, 

адже сучасний медійний простір містить значну частину візуальних 

складників, використання яких не випадкове, а тому їх розуміння потребує 

відповідних умінь і навичок. І в цьому разі візуальна грамотність безпосе-

редньо належить до ширшого поняття – медіаграмотність. 

 З-поміж досить широкого спектра термінологічних одиниць, на нашу 

думку, особливої уваги заслуговують такі: мультимодальна  та візуальна 

грамотності. У межах візуальної грамотності основна увага зосереджена на 

зображеннях та інших нелітерних компонентах. Мультимодальна грамот-

ність – поняття ширше й універсальне, оскільки охоплює володіння всіма 

уміннями й навичками, що дозволяють читати й створювати (писати) 

інформаційні блоки, які містять різні складники. 

Враховуючи різні аспекти окреслені вище вважаємо, що 

мультимодальна лінгвістика є новим напрямом сучасного мовознавства, що 

покликаний різнобічно висвітлювати вектори, сфокусовані на дослідженні 

вербальних, невербальних та паравербальних засобів, які співфункціонують 

як в усному, так і в писемному мовленні. Ключовими поняттями, що 

формують термінологічний апарат мультимодальної лінгвістики є такі: 

мультимодальність, модус, семіотичний ресурс, модальна сумісність, 

модальність, мультимодальна грамотність (див. додаток Б).  

Аналізуючи функціонування невербальних засобів в сучасному 

англомовному масмедійному комунікативному просторі, неможливо не 

звернути увагу на те, що усі вони мають далеко не формальне спрямування 

і репрезентацію. І в плані змісту, і в плані вираження такі одиниці 

неординарні й, поза сумнівом, стилістично забарвлені, більшість з яких має 

прихований смисл, що й пояснює потребу у їхньому докладному 

висвітленні. Окрім безмежних варіантів репрезентації одного і того самого 
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висловлювання, концепта чи ідеї, їхня експресивність проявляються у 

невичерпних можливостях графічного дизайну й, відповідно, це слугужить 

певним містком, що здійснює вплив на потенційну аудиторію. Окремі засоби 

невербальної природи здатні репрезентувати і позитивні, і негативні емоції 

мовців [158; 220; 582 – 584; 588]. Невербальні та паравербальні компоненти, 

на відміну від вербальних, можуть уособлювати до найменших деталей 

форму об’єкта, максимально відтворюючи в такий спосіб його фактичний 

зовнішній вигляд, який цілком відповідає дійсності. 

Видається також слушним вести мову про ідентифікацію та 

полівекторне дослідження стилістичних явищ та процесів, характерних 

сучасному англомовному мультимодальному масмедійному 

комунікативному простору. Станом на сьогодні інших розвідок в такому 

ракурсі виявлено не було. На відміну від традиційної стилістики, 

фундаментальною основою цього напряму необхідно вважати графічні 

засоби та їхній потенційні можливості, які нерідко стають стилістично 

забарвленими, будучи не лише гомогенними, а й функціонуючи поруч із 

вербальними складниками, тісно переплітаючись між собою. 

Цифрове століття урізноманітнило класичну англійську графіку. Це зі 

свого боку породило нові стилістичні прийоми [21; 198; 547; 657; 685; 715], 

які складають основу мультимодальної стилістики. Нечуваних змін зазнали 

графеми, морфеми, лексеми, синтаксичні конструкції та, відповідно, тексти. 

У межах мультимодальної стилістики на перший план виходять такі поняття, 

як лінгвальна гра, мультимодальна метафора, мультимодальна метонімія 

тощо.  

Спектр засобів, якими послуговуються комуніканти в писемному 

мовленні, зумовлює, на наш погляд, потребу у просуванні та розширенні 

категорійно-поняттєвого апарату нового напряму в сучасному мовознавстві, 

а саме  – мультимодальної стилістики, фундатором якої Н. Норгаад [614 – 

615]. Розвідки Н. Норгаад присвячені аналізу художніх текстів, зокрема 

романів. У наших попередніх роботах ми неодноразово наголошували на 

https://multimodalsemiotics.com/nina-norgaard/
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необхідності формування новітніх підходів до дослідження невербальних та 

паравербальних ресурсів з огляду на їхнє емотивне забарвлення, 

характеризуючи певні явища та формуючи категорійно-поняттєвий апарат 

означеної галузі [205].  

Продукуючи будь-який текст незалежно від жанру і стилю, тематичної 

спрямованості й цільової аудиторії, постає першочергово питання щодо його 

розміщення на сторінці, її орієнтації, вирівнювання, вибору полів, інтервалу. 

Усе це відіграє важливу роль не тільки під час продукування, а й під час 

декодування інформації. Ці технічні деталі, які мають прямий стосунок до 

графічного дизайну й оформлення, впливають на процеси розуміння й 

сприйняття пропонованого матеріалу. Не останню роль у цьому відіграє й 

мультимодальна грамотність [353; 357; 358; 379; 380; 381; 403; 404; 406; 409; 

419; 453; 464; 505; 523; 543; 562; 563; 567; 593; 604; 630; 637; 642; 645; 646; 

653; 680; 708 – 710] як зі сторони адресатів, так і адресантів. Наявність 

відповідних знань значно збільшують можливість коректної інтерпретації та 

адекватного розуміння змісту написаного / надрукованого.  

Не менш вагомим параметром необхідно вважати й позиціонування 

(вертикальне, горизонтальне, діагональне, довільне), що уможливлює 

створення певного стилю та дає змогу маніпулювати засобами графіки. 

Наприклад, одночасне поєднання вертикально й горизонтально розміщеного 

тексту розширює варіанти прочитання одного і того самого інформаційного 

блоку, адже його можна читати й горизонтально, й вертикально. 

Непоодинокими є випадки, коли текст, розміщений вертикально, частково 

«зливається» з тим, який розміщений горизонтально.  

Окремі літери збігаються між собою таким чином, що частина лексеми 

чи кілька лексем, які вони формують з вертикальної частини тексту, й 

частина з горизонтальної частини утворюють ще одне окреме 

висловлювання чи речення. Його / їх зазвичай виділяють іншим кеглем й 

кольором. Така тактика є одним із прийомів гри та уможливлює стилістичне 

маркування тексту, створює нові мультимодальні стилістичні маркери 
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комунікації (своєрідну мультимодальну анафору та мультимодальну 

алітерацію). 

Виправлення, підкреслення, вставки, закреслення, виділення, зумисне 

злиття текстових компонентів без необхідної проміжної відстані теж певною 

мірою стилістично забарвлюють текст. Підкреслення й виділення свідчать 

про важливість саме тих складників, на яких зосереджено увагу за 

допомогою самого ж підкреслення, виділення кольором чи відмінним 

кеглем.  

На фоні усього тексту закреслення потрапляє у вічі реципієнту одним 

із перших, якщо весь інформаційний блок більш-менш є однорідним, 

виконаний одним шрифтом, однією палітрою кольорів. На відміну від 

закреслення графем, лексем, словосполук, речень інший текст може 

залишатися на задньому фоні і взагалі бути не затребуваним читачем, хоча 

іноді має й не менш вагоме значення. Однак семантичне навантаження 

закреслень й виділень може виявитися вагомішим, виконуючи роль 

ключової «зачіпки», залишивши поза увагою інші компоненти.  

Досліджуючи англомовний масмедійний комунікативний простір, до 

уваги слід брати й шрифтові та кольорові варіації (написання курсивом, 

капіталізацію, напівжирне виділення (повну або часткову акцентуацію), 

незвичайне написання лексем, одночасне використання кількох гарнітур та 

розмірів шрифту). Паралельне використання кількох гарнітур та розмірів 

шрифту – типовий і найбільш розповсюджений прийом гри у сучасних 

англомовних масмедіа.  

Зауважимо, що шрифт, як і інші модуси, наприклад, ілюстрація, колір, 

знаки пунктуації, які використовують не за усталеними правилами, 

створюють нові стилістичні засоби мультимодальності, зливаючись у єдине 

смислове ціле. Вочевидь, не можна не враховувати той факт, що мовні 

засоби – це один із модусів, який впливає на формування значення. Однак 

нівелювати невербальні та паравербальні теж неможливо, адже іноді вони 

відіграють провідну роль. 
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Очевидно, що в останні роки на теренах англомовного масмедійного 

комунікативного простору особливої популярності набули так звані смайли 

та емотикони, продукуючи які, продуценти вдаються до використання знаків 

пунктуації, графем, математичних символів та інших графічних позначок, 

які складають частину друкарської графіки та вважаються допоміжними. 

Насправді смайл – не нове семіотичне утворення. Історичний екскурс 

свідчить, що його вперше було спродуковано та відтворено на шпальтах 

американського журналу [616]. Згодом американські масмедіа продовжили 

започатковану традицію, залучивши низку смайлів у рекламі фільму.  

Поворотним моментом у використанні та продукуванні смайлів як 

засобів вираження емоційного стану індивіда переважно на момент 

створення повідомлення стала епоха Інтернету. З огляду на це, завдяки 

смайлам виник новий стиль та спосіб спілкування, який достеменно 

репрезентує емоції співрозмовників.  

Зауважимо, що одній емоції може відповідати кілька різних смайлів. 

Це породжує мультимодальну синонімію, антонімію й полісемію. Частина з 

цих ресурсів має універсальний характер, інші ж добре відомі й затребувані 

лише представниками певних етнічних груп або обмеженого кола 

користувачів.  

Існують усталені набори смайлів, які нині є невід’ємними 

компонентами чатів, форумів, соціальних мереж, скайпу, вайберу. Вони 

також стали важливою частиною телефонного спілкування. Кількість 

використаних знаків, які уособлюють певну емоцію, позитивну чи 

негативну, свідчить про її силу. Вважається, що чим більше таких знаків, тим 

емоційнішим є стан мовця на момент мовлення.  

Смайли дають змогу передати широкий спектр емоцій як позитивних, 

так і негативних: гнів, сум, страх, нудьгу, розпач, ненависть, ревнощі, 

сумнів, розгубленість, сором, ворожість, злість, образу, гнів та ін. Такий 

спосіб спілкування дозволяє співрозмовникам краще зрозуміти, як почуває 

себе адресант, адже смайл покликаний відобразити обличчя співрозмовника, 
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репрезентувати його внутрішній світ на момент мовлення, незважаючи на 

дистанцію та часові рамки.  

Як бачимо, смайли – стилістично марковані компоненти комунікації, 

призначення яких максимально точно відтворити почуття мовця, дати змогу 

зрозуміти іншим співрозмовникам його внутрішній світ. Вони переважно 

уособлюють міміку мовця, його дії на момент мовлення. Це особливий пласт 

ресурсів, які стилістично забарвлюють спілкування і відіграють важливу 

роль під час інтеракції. Вони також виконують й низку інших функцій, 

утверджуючи новий стиль (передовсім неформальний) та форми 

спілкування. У свою чергу офіційно-ділове мовлення непозбавлене таких 

засобів, але їхня кількість значно обмежена.  

Піктограми також здатні увиразнити стиль розмови. В англомовних 

масмедійних текстах ці знаки виконують низку функцій, стилістично 

забарвлюючи представлену інформацію. Логотипи та емблеми особливі тим, 

що вони покликані забезпечити неординарність та швидку впізнаваність 

фірмового стилю загалом та продукції зокрема. Обидва типи ресурсів, поза 

сумнівом, стилістично марковані й несуть певне стилістичне забарвлення. 

Перераховані вище ресурси виступають графічними стилістичними 

маркерами комунікації. Проведене дослідження свідчить, що більшість 

невербальних та паравербальних компонентів комунікації забарвлюють 

сучасний англомовний мультимодальний простір. Такі одиниці не 

поступаються вербальним, а іноді й, навпаки, мають значно сильніший 

потенціал й можуть маніпулювати реципієнтами. Для досягнення 

поставленої мети в одному тексті продуценти одночасно використовують 

кілька ресурсів, які можуть бути як складниками однієї групи, так і кількох.  

Зауважимо, що невербальні та паравербальні компоненти комунікації 

беруть активну участь у продукуванні мультимодальних стилістичних 

засобів, зокрема мультимодальної метафори, мультимодальної метонімії та 

метафтонімії. Їх суть полягає в тому, що вони створені за допомогою кількох 

різних за змістом, формою та будовою семіотичних ресурсів. Чарльз 
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Форсевіль виокремлює такі типи мультимодальних метафор: гібридні, 

контекстуальні, інтегровані та вербально-візуальні [459].  

Вважаємо доцільним наголосити, що до термінологічного апарату 

мультимодальної стилістики слід віднести поняття «графічна гра» 

(лінгвальна гра). С. В. Ільясова та Л. П. Амірі зазначають, що під нею 

розуміють маніпулювання засобами графіки, до яких відносять літери та 

знаки пунктуації [125, с. 56]. Крім того, до графічних засобів належать різні 

прийоми скорочення слів, використання пробілів між словами, великих 

літер, відступів, підкреслень, а в друкованому відтворенні тексту 

використовують ще й знак наголосу [275, с. 102]. Атипові графічні 

комбінації, різні прийоми графічної гри у слов’янських мовах розглянуто в 

роботах В. Г. Костомарова [162], І. А. Нефляшевої [247].  

На думку Є. В. Дзяковича, до параграфемних елементів у друкованому 

тексті належать особливості шрифтового варіювання, надстрочкові та 

підстрочкові знаки, «зірочки», крапки та інші способи рубрикації тексту, а у 

широкому розумінні тексту математичні знаки, букви інших алфавітів і, 

звичайно ж, знаки пунктуації [91 – 92, с. 121]. 

Для сучасної англійської мови характерними є кілька процесів, що 

становлять лінгвальну гру, притаманну саме цій мові. Це шрифтова гра 

(капіталізація, злиття), гра з абревіатурами. В англійській мові чітко 

простежується тенденція виділяти певні частини лексеми іншим, відмінним 

шрифтом чи кольором. Такий процес дістає усе більше номінацій, які 

вважають синонімічними: візуальні неологізми або неологізми-написи [227, 

с. 127–128], графічні оказіоналізми [91, c. 123], графодеривати [262]. 

Важливе місце посідає також гра з абревіатурами. Зауважимо, що вона 

також, на відміну від звичних абревіацій, досить специфічна, оскільки сама 

абревіатура може бути сформована за посередництвом низки графем, які в 

межах однієї лексеми можуть посідати різні позиції. Для цього типу принцип 

послідовності не є характерним. Здебільшого його не дотримуються взагалі. 

Однак сукупність кількох великих графем на фоні малих дають можливість 
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утворити бажану абревіатуру. Крім того, є також випадки, коли літери, які 

утворюють абревіатуру, розташовані поруч (на початку лексеми, посередині 

або в кінці). Це залежить і від самої лексеми, у межах якої можна виділити 

задуману абревіатуру. Є також випадки, коли продуценти вдаються до зміни 

однієї із літер, яка може впливати на утворення потрібної абревіатури. 

Говорячи про лінгвальну гру, слід згадати й про графогібридизацію 

(термін запропонований Т. В. Поповою [262]). На думку авторки, це 

оформлення новоутворень за допомогою графічних засобів різних мов [262, 

с. 231]. Зауважимо, що цей різновид лінгвальної гри не притаманний  

англійській мові. Щодо української чи російської мов, то використання 

латинських літер у поєднанні з графічними засобами української чи 

російської мов є досить частотними.  

Одним із різновидів гри можна вважати побудову тексту та його 

локацію. Відповідно до цього виокремлюють три способи побудови: 

вертикальний, горизонтальний та діагональний («принцип кросворду») [125, 

с. 93]. Цей перелік можемо доповнити довільним (перехресним або 

ситуативним) способом розміщення. Зважаючи на диференціацію, 

запропоновану О. А. Єліною [111], такий різновид гри можна розглядати в 

межах топографеміки. На нашу думку, невід’ємною частиною категорійно-

поняттєвого апарату  мультимодальної стилістики повинні стати поняття 

амбіграма і графон. 

Амбіграма (від лат. ambi – “подвійний”, грец. gramma – “буква”) – 

каліграфічний візерунок, що дозволяє поєднати два різні прочитання з 

одного і того ж набору ліній. Літературним прототипом амбіграм вважають 

паліндроми – слова або фрази, які читаються однаково як зліва направо, так 

і справа наліво [436].  

На думку О. П. Сковороднікова та Г. А. Копніної, до графонів не 

належать, як звикли вважати, усі графічні засоби виділення лексем і 

словосполук, а саме: незвичайні, але вмотивовані написання слів (різні 

шрифтові виділення, розбивка, дефіксація, введення до тексту немовних 
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знаків, написання писаної літери замість друкованої та інші графічно-

орфографічні альтернативи, а також фігурне розміщення тексту на папері. 

Учений стверджує, шо графон – це фігура мовлення, яка демонструє 

стилістичне відхилення від графічного стандарту й / або орфографічної норм 

[289, с. 106 – 109]. 

Для сучасної англійської мови характерні кілька процесів, що 

становлять лінгвальну гру, притаманну саме англійській мові (див. табл. 

1.12). Це шрифтова гра, квотація, паренсесис, злиття, виправлення, вставки 

(див. додаток Б).  

Процес дефіксації в межах лінгвальної гри полягає в атиповому 

використанні дефіса, яке виходить за межі усталених норм і правил. 

Дефіксацію слід розуміти як поділ слова на кілька складів або будь-які інші 

варіанти його залучення, що виходять за межі традиційних способів 

уживання. Отже, дефіксація – це зумисний і заздалегідь спланований прийом 

лінгвальної гри, який має на меті розчленувати одну лексему щонайменше 

на дві частини задля того, щоб привернути увагу потенційного адресата до 

найважливішої його частини. 

Таблиця 1.12 

 

Гра з лапками (квотація) передбачає варіювання ними (їхніми 

розмірами та формою), що, відповідно, трансформує їх первинні функції. 

Для англійської мови характерні такі типи квотації: двохелементна подвійна 

квотація (традиційне використання подвійних лапок), одноелементна 
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подвійна квотація (відкриття або закриття подвійних лапок), двохелементна 

одинична квотація (використання одиничних лапок (закриття й відкриття)), 

одноелементна одинична квотація (використання одного з елементів 

одиничних лапок). Крім того, окремим типом може бути використання 

одиничних або подвійних лапок, розміщених поблизу, але не поруч із 

реченням або висловлюванням, які, очевидно, є його невід’ємною частиною. 

Ще одним досить поширеним різновидом англійської лінгвальної гри 

можна вважати паренсесис (гру з дужками). Пропонуємо таке пояснення та 

дефініцію цього терміна: паренсесис – це процес маніпулювання дужками, 

який полягає в зміні їхніх традиційних функцій і призначення.  

Шрифт і колір також уможливлюють поліваріантне прочитання одного 

і того ж речення або висловлення. Серед прийомів лінгвальної гри (див. табл. 

1.13) на особливу увагу заслуговує й довільний прийом локації і прочитання 

(коли інформація розміщена у довільній формі, а не горизонтально і 

читається зліва направо).  

Таблиця 1.13 

 

Таке атипове використання цих графічних засобів приводить до того, 

що вони стають невід’ємною частиною конкретного слова, речення, тексту. 
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Їх використання не випадкове. Ці графічні елементи не лише надають 

повідомленням додаткових естетичних ефектів, а є, передусім, 

контекстуально залежними й змістово значущими. Злиття полягає у 

поєднанні: літер або їх елементів; паравербальних компонентів або їх 

елементів; літер або їх елементів з паравербальними компонентами або їх 

елементами. 

Слід також виділити й інші випадки лінгвальної гри. Один із таких 

номінуємо єдністю форми і змісту, коли одні лексеми або їх частини 

зливаються з іншими лексемами та/або з невербальними компонентами. 

Шрифтове уподібнення предметам та процесам об’єктивної дійсності з 

подвійним дублюванням семантики також зараховуємо до процесів гри. 

Шрифт може виконувати формотворчу і змістотворчу функції, дублюючи 

графічну експресію і значення вербалізатора. 

 Ще одним прийомом гри слід вважати інтеграцію у вербальну частину 

тексту невербальних компонентів, які можуть заміщувати як одну чи кілька 

графем, так і цілу лексему. Як бачимо, гетерогенність ресурсів, 

використаних в одному тексті, сприяє його своєрідності та неповторності й 

уможливлює неординарну репрезентацію інформації, дозволяє зрозуміти 

стан мовця безпосередньо у момент мовлення. 

Мультимодальна лінгвістика та мультимодальна стилістика покликані 

полівекторно досліджувати конвергенційні інтеракційні процеси, що 

реалізуються в результаті використання вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів у різножанрових площинах незалежно від обраного 

каналу й середовища.  

Отже, об’єктом дослідження обох галузей є симбіоз  вербальних, 

невербальних та паравербальних засобів, які співіснують в одній площині. 

Предметом дослідження мультимодальної лінгвістики в усному мовленні є 

різноманітні комунікативні акти з урахуванням темпу, тембру мовця, 

просторових та часових характеристик й інших екстралінгвальних факторів. 

Предметом дослідження мультимодальної лінгвістики у писемному 
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мовленні є структурно-функційні, комунікативно-прагматичні і 

соціокультурні особливості вербальних, невербальних та паравербальних 

компонентів. Предметом дослідження мультимодальної стилістики є 

прийоми, техніки та механізми продукування стилістичних засобів, у тому 

числі й лінгвальної гри на основі графічних компонентів, які є невід’ємними 

складниками комунікативного простору. 

 

Висновки до розділу І 

 

Незважаючи на те, що усна та писемна форми спілкування постійно 

еволюціонують, найбільш радикальних суттєвих трансформацій вони 

зазнали у цифровому столітті завдяки інтенсивному розвитку 

інформаційних технологій, які відкрили цілком нові можливості у сфері 

комунікації. Комп'ютерні інновації фактично миттєво розв’язали часові і 

просторові проблеми, уможлививши одночасний обмін даними з кількома 

співрозмовниками, часто поєднуючи усні та писемні висловлювання в 

одному комунікативному акті. 

Ураховуючи те, що усна та писемна форми комунікації різні між 

собою, вони мають тенденцію до часткової імітації одна одної. Однак 

недостатність ресурсів і в одному, і в іншому випадку не дозволяють в 

повній мірі цього зробити.  

З огляду на те, що у паперових виданнях неможливо здійснити 

музичний або анімаційний супровід, провідна роль належить графіці, яка 

знаходить свою реалізацію у широкому спектрі невербальних та 

паравербальних ресурсів, які є невід’ємними складниками масмедійного 

комунікативного простору, який трактуємо як багатогранну  площину 

медіаресурсів і каналів, що охоплює усі можливі засоби масової 

комунікації і традиційні (телебачення, радіо, друковану періодику), і 

інноваційні, які функціонують в Інтернет-середовищі (електронну пошту, 

скайп, телеграм, інстаграм, соціальні мережі тощо) та дозволяють 
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співрозмовникам миттєво обмінюватися інформацією, незалежно від часу й 

відстані, обираючи засоби і способи, які, на їхню думку, найбільш 

оптимально здатні задовольнити їхні комунікативні потреби. 

Сучасний англомовний масмедійний комунікативний простір 

складають британські, американські, канадські, австралійські, й 

новозеландські засоби масової комунікації: друковані та електронні 

періодичні видання, радіо- й телеканали, месенджери, соціальні мережі, 

мобільні додатки (ICQ, Skype, Viber, WhatsApp, QIP, Telegram Messenger, 

GoogleHangouts, Facebook, Twitter, Tumblr, Google+, Instagram і Pinterest). 

На позначення англомовних гетерогенних масмедійних ресурсів 

раціонально вживати термін мультимодальний, під яким розуміємо симбіоз 

вербальних, невербальних та паравербальних засобів, сукупність яких 

відповідає критеріям цілісності і зв’язності та покликана передати 

структурно впорядковану й семантично значущу інформацію потенційній 

аудиторії.  

Англомовний масмедійний комунікативний простір формується 

завдяки масмедійним мультимодальним текстам, значну частину яких 

складає реклама, що виступає складним полісеміотичним гетерогенним 

анклавом, який також формують вербальні, невербальні та паравербальні 

складники.  

Ключовими векторами дослідження мультимодальної лінгвістики є 

семантичні, структурні, перцепційні та функційні особливості гетерогенних 

ресурсів, характерних для усного і писемного мовлення. Трансформаційні 

процеси, що знаходять відображення у сучасному англомовному 

масмедійному комунікативному просторі, зумовлюють потребу у 

ґрунтовному аналізі усіх виокремлених груп, складниками яких є 

невербальні та паравербальні засоби. Доцільним вважаємо дослідження 

мультимодальних лексем, синтаксичних конструкцій і текстів, установлення 

їх типів, взаємозв’язку та взаємозалежності з вербальними засобами. 

Для аналізу емотивно забарвлених компонентів послуговуємося 
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мультимодальною стилістикою, в рамках якої виокремлюємо нові прийоми, 

механізми та техніки лінгвальної гри, під якою розуміємо багатогранне 

маніпулювання засобами графіки, реалізоване внаслідок використання 

вербальних, невербальних та паравербальних компонентів, що мають 

нетипову репрезентацію. 

Основні положення розділу І викладені в таких працях автора [186; 

187; 190; 191; 195; 196; 199; 201; 202; 207; 208; 210; 213; 215; 218; 222; 577; 

588; 581] 
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РОЗДІЛ ІІ  

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ  

МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ  

МАСМЕДІЙНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Гіперактивний розвиток інформаційних технологій сприяв 

удосконаленню традиційних форм і появі інноваційних способів 

спілкування, значному розширенню спектра ресурсів, які використовують 

під час комунікативних актів. Як наслідок, цілком новий статус отримали 

писемні невербальні засоби, що стали об’єктом і предметом аналізу низки 

вітчизняних та зарубіжних розвідок.  

Обсяг невербальних графічних компонентів, які функціонують у 

писемних (друкованих) повідомленнях, досить об’ємний, а це, як ми уже 

зазначали вище, зумовлює потребу в ретельному аналізі лінгвістичних 

галузей знань, об’єктами аналізу яких вони є (графічної лінгвістики, 

паралінгвістики, візуальної лінгвістики, лінгвістики тексту). Такий підхід 

відкриває нові грані для мовознавчих розвідок й мимоволі змушує 

дослідників працювати над проблемами, які відповідають уподобанням та 

потребам сучасних комунікантів. З огляду на це, постає потреба усебічного 

обгунтування методів та прийомів, які є релевантними для дослідження 

сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору. 

 

2.1 Методологічне підґрунтя дослідження мультимодальності у 

сучасному англомовному масмедійному комунікативному просторі 

 

Вагомою теоретико-методологічною основою для дослідження 

сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору є графічна 

лінгвістика, візуальна лінгвістика та концепція мультимодальної 

грамотності. Як окрема галузь знань графічна лінгвістика з’явилася в 

середині минулого століття. Фундатором графічної лінгвістики є Р. 
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Кроссланд [427], на думку якого, писемне спілкування є не менш важливе, 

ніж усне, а відтак має послуговуватися своїм методологічним підґрунтям. У 

роботі “Graphic Linguistics and its Terminology” [427] науковець сміливо 

вводить у науковий обіг термін графічна лінгвістика.  

Кілька років по тому І. Гельб, ґрунтовно досліджуючи писемність 

(дописемні системи письма, словесно-складові, складові, алфавітні), закладає 

підвалини науки про писемність, яку називає граматологією, частково 

слідуючи терміну граматографія, запропонованого у 1861 р. Ф. Балхорн  

[369; 466], який майже на сторіччя випередив своїх послідовників та вперше 

використав термін на позначення науки про писемність.  

У 1972 р. В. Ренагель [647] ввів в науковий обіг термін «графістика». 

Учений схилявся до думки, що її можна поділити на чотири галузі відповідно 

до структурної складності одиниць, типу комунікації, співвідношення з 

нелінгвістичними сферами, способу аналізу.  

Т. О. Амірова вважає, що у фокусі досліджень графічної лінгвістики 

мають перебувати епіграфіка та палеографія [7 – 10], на котрі покладено 

функцію дослідження історії й теорії письма. Для сучасних лінгвістичних 

розвідок особливий інтерес становить палеографія, яка уможливлює 

проведення порівняльного аналізу шрифтів для встановлення їх 

соціокультурних особливостей.   

Підтримуючи думку І. Гельба [66], вчені-епіграфісти цікавляться 

передусім надписами, які викарбувані гострими предметами на твердих 

матеріалах (камінні, дереві, металі, висушеній глині тощо). Палеографи 

вивчають рукописи, виконані на шкірі, папірусі чи папері пером або 

щіточкою. У межах епіграфіки також вивчають первісні системи письма, а 

палеографії – рукописи пізніших періодів.  

Палеографія – це наука, яка вивчає давні рукописи, способи 

написання, форму літер, завдяки чому встановлюють місце й час їх створення 

[270, c. 255]. Т. Амірова додає, що палеографія як галузь графічної лінгвіс-

тики обмежується лише дослідженням специфічних характеристик 
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писемних знаків [7, c. 53].  

Палеографія дає змогу вирішити питання хронологічних 

характеристик рукописів, відстежити час появи або виходу із системи 

певних графічних знаків, а це, у свою чергу, допомагає встановити період 

функціонування тих чи інших знаків. Звідси очевидно, що палеографія 

також може трактуватися як частина криміналістичної лінгвістики, зокрема 

у вирішенні питань, пов’язаних з почерком та його особливими 

інформативними ознаками. У нашому дослідженні означені параметри 

уможливлюють ідентифікацію соціокультурних особливостей 

американського та британського етносів. 

На думку Т. А. Амірової, вивчення корпусу писемних текстів у межах 

графічної лінгвістики має за мету описати системи писемного мовлення 

незалежно від усного, дослідивши в такий спосіб структурні властивості 

писемного мовлення, виявивши дистрибуцію функційних одиниць, їхні 

позиції й відношення та встановлення системних зв’язків.  

Зважаючи на це, увагу слід звернути на проблему зв’язку писемного 

мовлення зі звуковим, а також на співвідношення диференційних ознак і 

плану вираження, і плану змісту [7, с. 42]. Особливо актуальним цей підхід 

є під час дослідження англомовного мультимодального комунікативного 

простору, оскільки всі з означених аспектів є релевантними. 

У розвідках I. Гельба науку про писемність номіновано граматологією, 

у межах якої вчений виокремлює три основні вектори: субграфеміку (у 

центрі дослідження якої увагу зосереджено на писемності в еволюційному 

вимірі), графеміку та параграфеміку. У рамках графеміки основну увагу 

фокусують на вивченні письма, письмових текстів, писемності й засобах, за 

допомогою яких здійснюють комунікацію (знаки, символи, піктограми та 

ідеограми).  

Сфера субграфеміки включає різні початкові форми писемності та 

ідеографію. Графеміка звертає увагу на фонографію у вигляді звуко-

буквеного й силабічного письма. Параграфеміка має на меті дослідити 
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супроводжувальні характеристики, які існують поруч із письмом [66, 

c. 197−198]. У сучасних дослідженнях особливе місце посідає параграфеміка, 

яка охоплює функціонування невербальних та паравербальних компонентів 

в різних комунікативних просторах.  

Цікавим, але майже недослідженим є питання функціонування 

друкованої та рукописної форм писемного повідомлення. Про це йдеться в 

працях Й. Вахека та Т. М. Ніколаєвої. Й. Вахек стверджує, що рукописний 

шрифт поступається друкованому, оскільки текст, написаний від руки, 

сприймати важче, ніж його друкований варіант.  

Друковані засоби, на відміну від рукописних, мають більше 

можливостей для повного висвітлення й чіткого розуміння викладених 

фактів [55, с. 535]. Вважаємо актуальним це твердження сьогодні, коли 

інформаційна революція набирає все більших темпів, тому з’являються 

ширші можливості для представлення друкованого тексту.  

Й. Вахек також стверджує, що в більшості випадків друковане 

повідомлення позбавлене емотивного забарвлення в той час, як у 

рукописному є можливість висловити власну позицію, бачення чогось [55, с. 

537–539]. Проте розвиток засобів масової комунікації свідчить про 

протилежне.  

Сучасний масмедійний простір вміщує різні компоненти, які можуть 

додати емоцій і до наймонотонніших текстів. Наприклад, колір, який 

впливає на реципієнта, викликає у його свідомості певні враження, апелює 

до його почуттів і бажань та виступає невербальним елементом, який ще 

більше підсилює значимість сказаного. 

Як ми уже зазначали, Т. М. Ніколаєва вважає, що писемна форма мови 

наділена специфічними експресивними засобами. До них вона відносить 

передусім алфавіт, знаки пунктуації, знаки параграфів, а також абзац, пробіл, 

курсив, підкреслення та ін. [249, с. 78]. Це нам дає підставу говорити про 

використання позамовних засобів, які є характерними як для друкованих, так 

і для рукописних текстів, проте мають певні відмінності.  
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Отже, виходячи з вищесказаного, ґрунтуючись на теоретичних та 

методологічних засадах, стверджуємо, що можна викремлювати два 

напрями в дослідженні письмового повідомлення: перший – це ретельне 

дослідження вербальних знаків, які формують повідомлення; другий – це 

вивчення паравербальних, або параграфічних (паралінгвальних) 

компонентів, які виступають в якості допоміжних, проте мають певне 

функційне навантаження. З огляду на те, що вербальні та невербальні 

компоненти мають комунікативно-прагматичне спрямування та виконують 

низку функцій, доцільною видається їхня кодифікація та стандартизація. 

Вочевидь невербальні засоби відносно самостійні. Однак, будучи частиною 

лексичної одиниці, словосполуки чи речення, вони зазнають певних 

модифікацій.  

Передусім їхнє первинне призначення часто трансформується. Крім 

того, словосполуки чи речення – здебільшого контекстуально залежні 

одиниці, для яких характерні парадигматичні зв’язки. Одна з ключових 

причин, яка зумовлює трансформації в системі англійської графіки, – це 

розбіжність у літерному й транскрипційному написаннях. Від цього, 

вочевидь, залежить і вимова.  

Графічна система англійської мови засвідчує, що в багатьох випадках 

кількість написаних (надрукованих) літер в одному слові не збігається з 

транскрипційними позначками. Перші значно перевищують другі. Саме цей 

фактор провокує  носіїв мови і багатьох користувачів, для яких англійська – 

основний комунікативний інструмент до пошуку оптимальних способів 

спілкування через спрощення традиційного графічного інвентарю. Такий 

бар’єр успішно долають паравербальні або невербальні засоби, які, з одного 

боку, оптимізують комунікативний процес, з іншого ж – навпаки, сприяють 

швидкому мовному «засміченню», модифікуючи усталені правила та норми, 

які формувалися впродовж багатьох століть. 

У роботі І. Гельба [67] є окремий розділ, присвячений, за словами 

вченого, термінології науки про писемність. Серед традиційних одиниць, 
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якими часто послуговуємося, мовлячи про системи письма загалом, у роботі 

дослідника є й низка інших, досить незвичних, на перший погляд, однак, на 

нашу думку, вагомих для сучасних розвідок.  

Серед них знак, значення, омофонія, пазиграфія, ідеограма, 

ідеографічне письмо, ієрогліфіка, лінійне та рисункове письмо, петрогліф, 

петрограма, поліфонія, принципи контексту ситуації, принцип фонетизації, 

принципи економії, репертуар знаків, система знаків та ін.). Цей перелік 

логічно доповнюють нові поняття: мультимодальна лексема, 

мультимодальна сумісність, мультимодальна синтаксична конструкція 

тощо.  

Зазначимо, що І. Гельб пропонує список кількох взаємопов’язаних 

сфер, у межах яких слід розглядати графічний інвентар, а саме: семіотику, 

граматологію, графеміку, епіграфіку, палеографію, лінгвістику 

(мовознавство), філологію, кінесику.  

Учений уважав, що граматологія – це сфера вивчення письма в 

широкому сенсі. Графеміка як розділ граматології зосереджує увагу на 

співвідношенні письма й мови. Епіграфіка й палеографія – розділи 

граматології, у центрі уваги яких є формальні аспекти письма (писемності). 

У фокусі дослідження лінгвістики перебувають переважно мовні (усні) 

системи. [67, c. 321–322].  

З огляду на це, перелік термінологічного апарату графічної лінгвістики 

має збільшитися завдяки входженню до її спектра таких нових термінів, як 

«графон» «графема», «інфографіка», «графодериват», «графіксація», 

«кодографіксація», «графічна гра», «графоорфографічні елементи», 

«графічна образність».  

Відомий лінгвіст Д. Крістал уперше використовує такі англомовні 

терміни на позначення сучасних засобів і процесів: graphemic symbolism, 

graphitic contradictions, graphological freedom, graphological distinctiveness, 

graphitic distintictiveness [430 – 431] (див. табл. 2.1).  
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Таблиця 2.1 

 

 

Вагомим методологічним підгрунтям мультимодальних досліджень 

слугує сьогодні теоретико-методологічна база візуальної лінгвістики та 

візуальної комунікації.  В українських мовознавчих розвідках цю проблему 

досить побіжно та однобічно висвітлює С. Квіт [140]. Дещо глибше її 

аналізує у своїй праці К. С. Серажим [282]. Серед одиниць, які формують 

термінологічний апарат візуальної комунікації та візуальної лінгвістики, 

можна виокремити такі: visual, visuals, visual aphasia, visual communication, 

visuality, visualizable, visualization, visualize, visualizer, visually.  

Термін “візуальний” (від cтаролатин. visualis, від латин. visus) означає 

буквально зір, поле зору, бачити, побачити. У словнику  [711] цей 

прикметник має кілька пояснень, частина з яких є релевантними до 

лінгвістичних, а інші уточнюють його значення. Наприклад, той, який можна 

отримати внаслідок зорового сприйняття, або той, який підтримується 

зором; той, що можна побачити; той, що продукує (створює, викликає) 

ментальні образи; той, що має відношення до або є складовою частиною 

інструкції (карта, таблиця, модель, документальний фільм чи зображення 

(спосіб наочного зображення просторових форм на площині проекцій 

методом паралельного проекціювання з одержаним, який залучає зір (апелює 

до нього) [4].  

Беручи до уваги перераховані вище трактування, вважаємо, що термін 

візуальний може мати таку дефініцію: візуальний – елемент або компонент, 
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який можна сприйняти (зрозуміти), активізувавши у своїй уяві ментальний 

образ за посередництвом  зорових рецепторів.   

Важливий для нашого дослідження і термін visuals – це малюнкові 

(зображальні) елементи, які відрізняються від звукових (на телебаченні); 

фотографії, фільми, таблиці, схеми й інші візуальні матеріали, які 

використовують для ілюстрування; будь-який елемент, який залежить від 

зору. Передусім у вітчизняній лінгвістиці слід знайти одиницю, яка б якомога 

точніше відображала англомовну. На нашу думку, складно запропонувати 

одноеквівалентний термін, тому вважаємо, що його специфіку може передати 

словосполука візуальні компоненти (складники, засоби). 

Пропонуємо таке пояснення цього терміна: візуальні складники / 

візуальний складник (компоненти/компонент, засоби/засіб) – це 1) 

невербальні, або комбіновані вербально-зображальні графічні комплекси, 

основу яких становлять різножанрові ілюстрації або малюнки (фотографії, 

карикатури, комікси, схеми, діаграми, графіки); 2) видозмінені літерні 

елементи, які частково, а рідше й повністю збігаються з традиційним 

накресленням та будовою, однак трансформовані за рахунок ілюстративних 

(зображувальних) чи паралінгвальних (незображувальних) елементів (знаків 

пунктуації, цифр, формул та ін.); 3) частина тексту, утворена за 

посередництвом невербальних чи через поєднання вербальних і 

невербальних елементів для передачі інформації, що сприймається зорово.   

Один з найважливіших і найпоширеніших термінів, який є основою 

нашого дослідження й багатьох інших розвідок, – візуальна комунікація. У 

“Webster’s Third New International Dictionary” [711] його пояснюють так: 

візуальна комунікація – це будь-яка система сигналів або вказівок, у якій 

знаки сприймаються завдяки зоровим рецепторам.  

В інших джерелах [112; 246; 272; 359; 275; 378; 389; 392; 394; 444; 469; 

476; 490; 506; 507; 508; 520; 534; 566; 568; 595; 597; 598; 607; 640; 674; 687; 

688; 705; 706; 707; 713] він має значно ширше пояснення. Так, візуальна 

комунікація – це комунікація за посередництвом допоміжних візуальних 
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засобів, яка передає ідеї або інформацію у формах, які можна прочитати або 

на які можна подивитися; вона покладається на зорові рецептори і сфор-

мована з різних зображень (ілюстрацій, знаків, малюнків); також зосереджує 

увагу на тому, що візуальне повідомлення, яке супроводжує текст, значно 

потужніше в аспекті інформування, навчання чи переконання аудиторії. 

Отже, візуальна комунікація – це спілкування за посередництвом 

графічних засобів (малюнків, таблиць, схем, діаграм, графіків), які 

використовують для представлення інформації, потенціал яких суттєво 

відрізняється від традиційних вербальних компонентів, оскільки швидше 

привертає увагу, активуючи в ментальності візуальні образи через апеляцію 

до органа сенсорики.  

Візуалізація – це передусім процес, який має за мету представити певне 

повідомлення або текст графічно (з використанням ілюстрацій, додаткових 

елементів). Візуалізувати – передавати інформацію графічно або формувати 

графічні блоки, що передають певні думки та ідеї наочно. Говорячи про 

візуальну комунікацію, яка нині набуває все більшого поширення, не можна 

залишити поза увагою й інші поняття, як-от: visual perception, visual 

recognition, visual thinking, visual aphasia, visual imagery, visual rhetoric, visual 

literacy, visual ethics, visual syntactics. В основі дослідження лежать такі 

одиниці як візуальна перцепція та візуальна синтактика. 

Слід також згадати, що, коли йдеться про візуалізацію, візуальну 

комунікацію чи візуальні засоби, у фокусі досліджень перебувають саме 

зображення, що, як традиційно звикли вважати, сприймають за 

посередництвом органів зору. Це підтверджують представлені вище 

словникові дефініції. Спільним у них є те, що візуалізувати щось – означає 

створити ментальний образ, уявивши щось. 

 Проте завдяки зоровим рецепторам ми бачимо не лише різноманітні 

невербальні елементи, які використовують у текстах. Не викликає сумніву і 

той факт, що ми бачимо й літери. У такому разі візуалізація та низка понять, 

дотичних до неї, потребують певних уточнень, адже візуальним можна 
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вважати все, що написано (намальовано), надруковано чи викарбувано. 

Кожен може створити ментальний образ і зображення, і літери. Але варто 

пам’ятати, що сучасні комуніканти в межах одного повідомлення, незалежно 

від його стилістичної та жанрової специфіки, використовують і вербальні, і 

невербальні компоненти.  

Припускаємо, що, можливо, доцільніше було б замість терміна 

візуальний використовувати графічний, який є ширшим, оскільки сюди 

можна було б віднести й літерні позначки, й нелітерні графічні засоби (знаки 

пунктуації, формули, цифри). Іноді поняття візуальний та графічний 

утотожнюють і використовують синонімічно. На нашу думку, важливо вести 

мову і про формулювання та обґрунтування таких понять і термінів: система 

візуальних знаків, візуальні об’єкти, візуальні еквіваленти, візуальний спосіб 

подачі інформації, візуальні знання, візуальні враження, візуальна зона, 

лінгвовізуальний феномен та ін. Зрозуміло, що дослідницькі кроки приведуть 

до появи нових одиниць і вагомішого аналізу вже перерахованих.  

Візуальна комунікація може стати підгалуззю візуальної лінгвістики, 

яка охоплюватиме питання візуальних грамотності, синтаксису, семантики. 

Візуальна лінгвістика також «провокує» появу візуальної граматики.  Увагу 

лінгвістів може також привернути питання, пов’язане з кодифікацією низки 

графічних елементів та їхньої доцільності в уживанні в межах окремого 

тексту.  

Досить гостро нині постає питання про можливість створення й 

застосування на практиці універсальних граматичних правил, які б дали 

змогу формувати правильні полікодові інформаційні блоки. Крім того, все 

більшої актуальності набуває проблема візуальної грамотності сучасних 

індивідів, які, на превеликий жаль, часто не можуть збагнути суть 

повідомлення або ж надають йому кількох трактувань. На часі також 

питання про те, чи можливо взагалі створити граматику візуальних 

повідомлень і навчити індивідів грамотно й однозначно трактувати їх зміст, 

якщо фонові знання, мовні навички, культурні цінності часто мають значні 
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розбіжності. Одними з найскладніших є проблеми візуальної перцепції та 

візуального мислення, які потребують подальших лінгвістичних 

обґрунтувань. 

Візуальну грамотність можна утотожнити з освоєнням відповідних 

навичок письма та читання з дотриманням відповідних граматичних правил 

та усталених норм, де за кожним конкретним знаком закріплено відповідний 

звук. Проблема, порушена в роботі, не традиційна і порівняно нова у 

вітчизняному мовознавстві. Це підтверджує небагато робіт, на які 

натрапляємо в різних джерелах [139; 230; 708 – 710].  

Незначним є спектр розвідок, присвячений цій тематиці в зарубіжній 

лінгвістиці. Найбільше уваги зазначеному питанню приділено у працях Б. С. 

Барнес [373], Д. А. Дондіс [443], К. Джевіт [124], Ґ. Кресс [539] К. Леборг 

[552] та ін. Серед ключових досліджень, на які можна впевнено спиратися, 

аналізуючи окремі аспекти візуальної грамотності, такі: “A Primer to Visual 

Literacy” [443], “Literacy in the New Media Age” [537], “Reading Images: the 

Grammar of Visual Design” [546], “Visual Grammar” [552] та ін. Названі студії, що 

стосуються означеної проблематики, не вичерпують усіх проблем, які вини-

кають під час аналізу мультимодальних текстів [204].   

“The more you know, the more you see” – саме таку назву має розділ 

одного з поліаспектних доробків у царині візуальної комунікації “Visual 

Communication: Images with Messages” [559] професора Каліфорнійського 

університету П. Лестер, який використовує це твердження не випадково, адже 

в епоху інформаційної революції семантично значущим можна вважати всі 

засоби, починаючи від графічної репрезентанти графеми й закінчуючи 

зображенням, яке може бути частиною лексеми, самою лексемою чи 

виконувати функцію доповнення до тексту.  

У середині минулого століття вважали, що проблема оволодіння 

базовими навичками письма й читання вичерпана. Вочевидь, завжди 

актуальне й відкрите питання стосовно вдосконалення відомих форм та 

методів навчання, які ґрунтуються на ключових методиках формування 
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рівня грамотності особистості. Недотримання окремих принципів 

орфографії, наявність певних огріхів у відповідному рукописі чи під час 

читання не дають жодних підстав уважати людину неосвіченою. Виникає 

запитання: чи достатньо сьогодні цих базових знань, щоб належним чином 

зуміти сприйняти отриману інформацію, передусім зрозуміти її зміст й 

зреагувати на неї.  

Припускаємо також, що незначний відсоток опитаних, напевно, 

задумався над тим, що читання та письмо в їхньому традиційному вимірі й 

трактуванні в окремих моментах можуть бути дещо застарілими. Адже 

далеко не всім близьке твердження, що зображення чи інші графічні 

компоненти потрібно вміти читати та відповідним чином зображати їх, і 

цьому потрібно теж вчитися, як і традиційному письму та читанню, оскільки 

комунікативне середовище перенасичене візуальними компонентами, що й 

викликає закономірну потребу в переосмисленні поняття грамотність. 

Усе очевиднішим стає і те, що грамотна людина повинна вміти читати 

й писати (створювати) не лише мономодальний текст, а й мультимодальний, 

який містить складники, що належать до кількох знакових систем одночасно. 

У зарубіжних джерелах задекларовано відносно нову проблему, яка, 

беззаперечно, згодом здобуде статус традиційної, – це грамотність ХХІ ст. 

Вочевидь, саме інформаційна революція спровокувала потребу в її аналізі. 

Зазначимо також, що питання грамотності має стосунок не тільки до 

практичних курсів вивчення англійської мов – і як рідної, і як іноземної – чи 

таких дисциплін, як педагогіка, теорія і методика викладання – це також і 

новітня лінгвістична проблема, що потребує аналізу.   

Сьогодні грамотність передбачає не лише наявність традиційних 

навичок письма та читання, а й насамперед додаткових умінь 

(запам’ятовування, розуміння, використання отриманих знань у конкретних 

ситуаціях, уміння аналізувати, оцінювати і створювати щось). Унаслідок 

інформаційної революції преференції індивідів мимоволі модифікувалися. 

Чільне місце в житті багатьох посіли гаджети, які змусили комунікантів 
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опанувати нові техніки й методики роботи й оволодіти цілком 

інноваційними й раніше невідомими інформаційними продуктами. 

Традиційні паперові періодичні видання й книжки замінили електронні. На 

зміну поштовим листам прийшли імейли, замість друкарських машинок 

сьогодні використовують комп’ютери тощо. Наслідком означених причин 

сучасних трансформацій можна вважати розширення спектра базових 

компетенцій, потрібних для повсякденного спілкування.  

В одній із розвідок [609] у межах мультимодальної грамотності (див. 

1.4) виокремлюють друковану грамотність, візуальну, інформаційну, 

медіаграмотність й графічну. Навички друкованої грамотності 

уможливлюють читання книжок, газет, знаків, карток, розкладів, етикеток. 

Візуальна грамотність має безпосередній стосунок до зображень, фотогра-

фій, ілюстрацій, постерів, розміру шрифта, комбінацій кольору, картин, 

діаграм, графіків. 

 Інформаційну грамотність пов’язують з Інтернетом, електронними 

листами, відеоконференціями, спілкуванням у соціальних мережах, із 

блогами, чатами, форумами. Медіаграмотність ототожнюють з анімаціями, 

звуковими ефектами, фільмами, техніками творення фільмів, оголошеннями 

й музикою. Графічна грамотність сприяє декодуванню символів, ікон 

(іконічних знаків), діаграм, креслень, вимірювальних пристроїв, графіків, 

карт.  

Такий поділ дещо нечіткий, адже сьогодні, щоб вважати себе 

грамотним, потрібно також уміти читати й створювати візуальні об’єкти. 

Інтернет-середовище містить ілюстративні компоненти, тому незрозуміло, 

чому до інформаційної грамотності не належать постери, діаграми, графіки. 

Крім того, у блогах, чатах й на форумах функціонують графічні ілюстративні 

компоненти, які одночасно є візуальними. Те ж саме стосується і графічної 

грамотності. Символи, як відомо, можуть бути створені й за допомогою 

зображень; карти, наприклад,  наочно ілюструють місце розташування 

певних об’єктів; та ін. Очевидно, графічні компоненти можуть бути 
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водночас і візуальними. 

На основі наведеної вище класифікації Дж. Сміт-Армстрорг [670] 

пропонує вирізняти друковану грамотність (графічні новели, романи, 

комікси, газети, знаки, картки, розклади, етикетки), візуальну грамотність 

(зображення, фотографії, ілюстрації, плакати, розмір шрифту, кольорові 

комбінації, картини, графіки, графічні романи, комікси), онлайн-грамотність 

(Інтерет-зображення, імейли, веб-конференції, соціальні мережі, скайп, ігри, 

подкасти) та медіаграмотність (анімації, музика, звук та звукові ефекти, 

відео, фільми, оголошення).  

Проте такий поділ не виправданий і певною мірою суперечливий, 

оскільки наведені терміни споріднені між собою. Так, на нашу думку, 

медіаграмотність охоплює друковану, інформаційну, візуальну, графічну, 

онлайнову, цифрову грамотності. Медіаграмотність – поняття досить 

широке. Відтак медіаграмотність передбачає володіння комплексом 

полівекторних умінь і навичок, володіння якими дає змогу зрозуміти 

запропоновану різножанрову інформацію, що потрапляє до реципієнта будь-

якими каналами. Ідеться про телебачення, відео, газети (паперові та 

електронні), і про інші прикладні програми, які є посередниками між 

продуцентом та реципієнтом і уможливлюють інформаційний обмін. Тому і 

така диференціація має певні недоліки. 

А. Дондіс стверджує, що у ЗМК візуальне домінує, а вербальне 

аргументує. Друковане ще «не мертве», і ніколи «не помре», проте наша 

мовно-домінантна культура помітно рухається в напрямку іконічного. 

Більшість того, що ми знаємо та про що дізнаємося, що ми купуємо й в що 

віримо, що ми впізнаємо та чого бажаємо, визначає зображення, яке виконує 

домінантну роль у людській душі. І така тенденція превалюватиме в 

майбутньому [443, с. 6–7].  

Е. Бері Сюарт наголошує на тому, що силу кожного зображення, чи 

воно продукується в мистецтві, фотоіндустрії чи в  уяві, можна розглядати 

як таке, що складається з низки фізіологічних імплікацій,  пов’язаних з 
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різними чинниками змісту: кольором, освітленням, кутом, фокусом, 

розміром, відстанню, формою, текстурою, фоном. Кожен окремий елемент 

має свій власний вплив, і сукупно ці фактори мають певне відношення, яке 

впливає на кожну частину, яка впливає на ціле. Селективне сприйняття, 

минулий досвід, персональне ставлення до чогось та культурне бачення й 

цінності – все це поєднане різними способами з метою інтерпретації та 

активізації  перцептивних стимулів задля раціонального й емоційно 

значимого спілкування [374, с.139–140]. 

Б. С. Барнес зазначає, що візуальна грамотність – необхідна умова 

візуальної комунікації; візуальна грамотність робить людей стійкішими до 

маніпуляцій [373, с. 3]. Ґ. Кресс вважає, що співіснування інших засобів 

(окрім мовних. – Авт.) порушує проблему, яка стосується їх функцій. 

Виникає питання щодо того, чи невербальні знаки повторюють 

функцію мовних одиниць; чи вони є допоміжними стосовно вербальних; чи 

вони виконують повноцінну роль, і, якщо так, то таку саму роль, яку 

виконують писемні знаки, чи іншу? У випадку, якщо вони відіграють іншу 

роль, то це залежить від їхньої будови, складників чи від їхніх можливостей? 

[537, с. 35].  

Окрім цих питань, виникає й низка інших, відповіді на які можна 

виявити шляхом аналізу окремих мультимодальних текстів. Серед них  

проблема, що стосується використання невербальних засобів в окремих 

інформаційних блоках, які покликані передусім вразити людей. Проте іноді 

такі способи маніпуляції перетворюються на безглузде поєднання 

вербальних і невербальних форм, які радше заплутують читача, ніж 

сприяють розумінню, запам’ятовуванню й, відповідно, подальшій реакції. 

Поза сумнівом залишається  той факт, що графічні тренди сьогодні 

популярні. Якщо читач недосвідчений та з будь-яких інших причин не може 

виявити справжнє значення й установити логічний взаємозв’язок 

вербальних складників та невербальних засобів, останні перетворюються на 

перешкоду та ускладнюють процес сприйняття. 



151 
 

Проблема мультимодальної та візуальної грамотності зацікавила 

вчених ще в середині минулого століття, особливого апогею вона набула 

сьогодні, коли англомовне комунікативне середовище перетворилося на 

універсальний ресурс, що легко вміщує широкий спектр різноформатних 

інформаційних джерел, у яких співіснують вербальні та невербальні 

складники. 

 Отже, враховуючи підгрунтя графічної лінгвістики, візуальної 

лінгвістики та візуальної комунікації вважаємо, що їх теоретико методогічна 

база слугує основою для побудови алгоритму, який дає змогу полівекторно 

дослідити сучасний англомовний масмедійний комунікативний простір. 

 

2. 2 Базові методи дослідження мультимодальності  

 

Сучасні розвідки різножанрових та різностильових мультимодальних 

семіотичних анклавів – і писемних, і усних – різнобічні й поліаспектні. 

Усебічному лінгвістичному вивченню підлягають періодичні видання [44; 75; 

76; 86; 106; 119; 120; 587; 588; 638], музика [376; 666], мистецтво [36; 37]. 

Доволі популярним є вивчення ролі невербальних засобів у навчанні тощо. 

Гетерогенність сучасного англійського писемного комунікативного 

простору зумовлює потребу в пошуку оптимальних та найбільш 

релевантних та оптимальних методів і методик його аналізу. З огляду на це, 

основні зусилля науковців сфокусовані на ідентифікацію та застосування 

підходів, які можуть виявитися найбільш плідними під час дослідження 

різножанрових мультимодальних текстів (див. табл. 2. 2).  

У ХХІ столітті сформувалися окремі школи мультимодалістики, в яких 

виокремилося кілька парадигм [19; 278; 281; 319; 682], методологічне 

підґрунтя яких дозволяє по-новому підійти до розгляду різних 

інформаційних блоків, проаналізувати їх з урахуванням критеріїв, 

релевантних тому чи тому підходу до вивчення масмедійного 

комунікативного простору. Сфокусуємося докладніше на ключових 
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підходах для дослідження англомовного масмедійного комунікативного 

простору. 

Таблиця 2.2 

 

В основі системно-функційного підходу [212; 486; 564; 590; 626; 651] 

до дослідження мультимодального дискурсу лежать системно-функційна 

лінгвістика та системно-функційна граматика, фундатором яких є М. 

Халлідей [480], який уважає, що мова – це соціальна семіотична система, 

сформована з ресурсів, які продукують значення.  

Дослідник особливу роль відводить соціуму, в якому власне й побутує 

мова, що відображає його ж функціонування. На його думку, мова 

еволюціонує задля певних функцій, які власне в ній і відображаються. 

М. Халлідей зазначає, що мова розвинулася задля задоволення людських 

потреб, з огляду на спосіб, у який вона організована, – функційний, не 

довільний [480 – 482]. 

Системно-функційний підхід ґрунтується на взаємозв’язку та 

взаємозалежності мови, тексту й контексту [214]. У наукових розвідках його 

асоціюють із соціальною теорією мови. На відміну від інших теоретико-

методологічних парадигм, які використовують для аналізу 

мультимодальних текстів, у фокусі системно-функційної, окрім мови, 

лежать й інші модуси, які розглядають, як засоби, які продукують певне 

значення з урахуванням специфічного ситуативного контексту та ситуації. 

Розвиток системно-функційного підходу пов’язують з іменами 
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Б. Маліновського та Р. Фірса [452], які вважали, що для декодування 

значення мовних елементів важливу роль відіграє їхнє оточення. Дослідники 

також розглядали мову як форму дії, як середовище, у якому через різні 

модуси відбуваються певні соціальні процеси. 

Ключовими принципами системно-функційного підходу вважають 

такі: контекст і мовні засоби, вибір яких здійснюють комуніканти, – 

взаємопов’язані; мова – це ресурс, що продукує значення; мову можна 

розглядати та досліджувати як загальну систему або як особливий текст 

[512]. 

Цілком підтримуємо К. Джевіт, Дж. Беземер та К. O’Халлоран, які 

вважають, що системно-функційна теорія релевантна для дослідження 

мультимодальності; її ключовий принцип полягає в тому, що семіотичні 

ресурси – це інструменти для створення значення; вони можуть бути 

складниками безлічі знакових систем у суспільстві.  

Йдеться про мову, зображення, жести, музику, одяг, архітектуру й ін. 

У рамках системно-функційного підходу семіотичні ресурси – 

мультифункційні одиниці призначені для продукування значення, 

структурування думки й реальності [515, с. 33–34]. Отже, доцільно вести 

мову про полісемічний характер і вербальних, і невербальних модусів.  

З одного боку, багатозначність, на відміну від однозначності, створює 

певні труднощі й під час продукування, і під час перцепції полікодових 

семіотичних утворень [107] та може призвести до значних розбіжностей у 

дешифруванні істинного значення, оскільки не всі компоненти можуть мати 

однакову вагу й семантичне навантаження. З іншого боку, окремі семіотичні 

ресурси «володіють» широким спектром можливостей.  

Дослідники зазначають, що у системно-функційній теорії семіотичні 

ресурси продукують чотири значення, які іменують метафункціями: 

емпіричне, логічне, міжособистісне та текстуальне (текстове) [480 – 482]. 

Їхяня специфіка представлена докладніше у таблиці 2.3.  
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Таблиця 2.3 

Метафункції та їхня специфіка 

Значення метафункцій Специфіка метафункцій 

Емпіричне Конструює досвід світосприйняття. 

Логічне Логічно поєднує події, що відбуваються у світі. 

Міжособистісне 
Реалізує соціальні взаємозв’язки та сприяє створенню 

певної позиції у світі. 

Текстуальне (текстове) Структурує повідомлення. 

 

Аналізуючи означені метафункції, зауважимо, що до емпіричного 

значення зараховують події, що відбуваються, їхніх учасників і обставини 

(усе, за чим можна спостерігати візуально), до логічного – зв’язки між 

реченнями; до міжособистісного – обмін інформацією або товарами чи 

послугами та вираження модальності з урахуванням правдоподібності подій, 

що відбуваються (наприклад, погляд, світлові ефекти); до текстуального – 

інформацію, що виступає на передньому плані (пропорції та локацію) [515, 

с. 36–37]. 

Очевидний той факт, що не всі засоби однаково продуктивні та 

семіотично місткі, щоб реалізовувати означені значення. Як наслідок, одні з 

них краще справляються з імплементацією одних функцій, інші ж – інших. 

Це пов’язано з тим, що невербальні та паравербальні ресурси значно 

відрізняються одні від одних і за зовнішнім виглядом, і за структурою (своєю 

будовою) [217]. Зрозуміло, що, наприклад, картина та світлина можуть мати 

багато спільного, проте шрифтові варіації в часописі та представлені твори 

мистецтва цілком різні. Тому закономірно, що їх семантичне навантаження 

та інформаційна місткість мають певні розбіжності. 

Наголосимо, що в сучасних лінгвістичних розвідках найбільш 

поширеними та застосовуваними підходами до розгляду мультимодальних 

текстів є системно-функційний, соціально-семіотичний та конверсаційний. У 

межах мультимодальності ключовою концепцією конверсаційного аналізу є 

систематичний і всебічний комплексний аналіз відеозаписів у 
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мультимодальній взаємодії з орієнтацією на послідовну організацію й 

узгодженість дій. Конверсаційний аналіз релевантний для дослідження 

попередньо згенерованих дослідником відеозаписів [188]. Його витоки 

сягають 1950-х років, коли дослідники аналізували соціальну інтеракцію 

шляхом спостереження та опису усних комунікативних актів, здійснених у 

природних умовах. 

Конверсаційний аналіз має стосунок до соціології, антропології, 

лінгвістики, педагогіки, етнографії. Дослідники, які його затосовують, 

поділяють підходи  лінгвістів до аналізу різних явищ та процесів, зокрема 

соціолінгвістів та лінгвістів-антропологів. Спільні розвідки учених різних 

галузей на основі кількох дисциплін виявилися досить результативними. 

Перші кроки дослідників були сфокусовані на усному спілкуванні в побуті. 

Їх також цікавили засоби, за допомогою яких відбувається процес інтеракції, 

повне розуміння якої можливе лише з урахуванням і мовних реплік, і 

використовуваних немовних ресурсів. 

Конверсаційний аналіз із певним теоретичним та методологічним 

підґрунтям був сформований на початку 1960-х років. У цей період 

дослідження проводили на основі аудіозаписів, які поділяли на окремі блоки 

тривалістю до 30 секунд кожен, намагаючись відповісти на питання: у який 

спосіб індивіди змінюють одну фразу на іншу, послідовно переходять від 

однієї репліки до іншої. Відтак, аналізуючи телефонні розмови, дослідники 

дійшли висновку, що спілкування контекстуально залежне. Одна фраза 

породжує іншу; на певне питання є відповідь, і її можна передбачити [698]. 

Вивчення телефонних розмов дозволило виявити своєрідні типові 

моделі спілкування: початок, завершення, послідовність реплік 

комунікантів. Згодом, використовуючи конверсаційний аналіз, учені також 

розглядали звичні щоденні розмови, які відбуваються у школах та лікарнях. 

В основі цього аналізу лежать природні умови. Тому найбільш вдалим є 

польовий метод збору даних. Спостерігаючи й записуючи розмови на носії, 

дослідники намагалися зовсім не втручатися у спілкування. 
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На початку 1970-х років Ч. Гудвін та інші вчені  [445] аналізували 

відеозаписи  спілкування в побуті і це виявилося більш плідним, ніж 

дослідження аудіозаписів. Відеозаписи уможливили аналіз погляду. 

Зафіксовані на відеоносіях природні комунікативні акти дали змогу провести 

покроковий аналіз висловлювань. Дослідникам вдалося згенерувати 

ймовірні реакції, виявити коди, які супроводжують усне мовлення, 

враховуючи невербальні модуси. Через два десятиліття Ч. Гудвін почав 

досліджувати інтеракцію на робочих місцях, зокрема в лабораторіях, під час 

морських експедицій, в аеропортах. Такий докладний аналіз дав змогу 

виявити та врахувати всі тонкощі спілкування, звернувши значну увагу на 

невербальні складники.  

У 1980-х К. Хес незалежно від інших дослідників розглядав інтеракцію 

пацієнтів та лікарів у різних обставинах та середовищах (під час кон-

сультацій пацієнтів з терапевтами та роботу медперсоналу в операційній). 

Він також сфокусувався та людському тілі як ключовому компоненті 

інтеракції.  

Саме Ч. Гудвін та К. Хес сформували теоретичне підґрунтя та 

реалізували конверсаційний аналіз на конкретних прикладах, докладно 

обґрунтовуючи особливості невербальних модусів, зокрема погляду та 

жестів. Отже, значну роль у їхніх роботах відведено не тільки мовним, а й 

немовним компонентам, останні з яких нерідко відіграють ключову роль під 

час спілкування, оскільки вербальний модус не завжди виявляється 

провідним. 

Конверсаційний аналіз здійснюється на основі зібраних даних. Будь-

яке дослідження, в основі якого лежить конверсаційний аналіз, починається 

з перегляду відеокліпу, який є ключовим етапом інтерпретації. Спираючись 

на відео, переглядаючи його кілька разів, як заявляють учені, дослідникам 

варто враховувати два принципи: залишатися максимально близьким до 

обраного кліпу та не поспішати.  

Щодо першого, то його фундатори переконані, що зроблені 
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твердження повинні знаходити своє обґрунтування завдяки спостереженню. 

Хоча знання контексту важливе, фокус має бути зосереджений на тому, що 

відбувається в кліпі, точніше на те, на що орієнтовані учасники інтеракції. 

Лінгвісти не можуть використати додаткову інформацію про учасників 

(йдеться про соціальні ролі дружина-чоловік, вчитель-учень, лікар-

медсестра), не представлену в кліпі, навіть якщо вони її мають. Це не 

впливає на те, як розгортається інтеракція. 

Як стверджують дослідники, відеокліп має певний «епістеміологічний 

статус», це ключове джерело даних. Учені переконані, що перегляд у 

повільному режимі дозволяє в деталях, покроково розглянути всі події, які 

мають місце у кліпі, а саме: послідовність розгортання дій та їх особливості 

(вербальні й невербальні модуси).  

Загалом виокремлюють чотири ключових параметри конверсаційного 

аналізу, які іменують так: 

 1) взаємодоповнення семіотичних ресурсів; 2) послідовний розвиток 

дій;  3) координація дій; 4) мультидіяльність [515, с. 90 – 91]. Як ми вже 

зазначали, конверсаційний аналіз мультимодальності ґрунтується на тому, 

що дії реалізуються за допомогою різних модусів. Вочевидь, що одна дія 

може бути передана словесно, інша – жестом або поглядом. 

У зв’язку з цим, Ч. Гудвін стверджує, що самі по собі кожен набір 

семіотичних ресурсів частковий і неповний. Якщо їх об’єднати разом у 

певному контексті, то різноманітні семіотичні ресурси взаємно 

доповнюватимуть один одного, щоб створити ціле (єдине), які разом 

вагоміші і відрізняються від окремих складників [515, с. 91].  

Порівнюючи вербальні та невербальні модуси, з впевненістю можемо 

сказати, що кожен із них має різні семантичне навантаження та потенціал. 

Не завжди вербальний модус може передати настільки точно й конкретно те, 

що здатен зробити миттєво невербальний, передаючи найдрібніші деталі. 

Окреслимо специфіку чотирьох критеріїв докладніше. 

1. Взаємодоповнення семіотичних ресурсів. Цей самий критерій 
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ураховує так званий принцип одночасності, який у рамках конверсаційного 

аналізу зводиться до послідовного й одночасного розгортання дій. Відтак 

видається можливим врахувати все, починаючи від індивідів, слів, які вони 

вимовляють, невербальних жестів, погляду і завершуючи іншими 

ресурсами, якими послуговуються у процесі спілкування, наприклад, 

хірургічний інвентар в операційній або декорації на театральній сцені. Одне 

з ключових завдань цього принципу – взяти до уваги специфіку всіх 

використовуваних засобів вербальної та невербальної природи. 

2. Послідовний розвиток дій. Сутність цього критерію полягає в тому, 

що він дозволяє враховувати й інтерпретувати одночасно вербальні 

висловлювання, які змінюються невербальними діями (переплітаються між 

собою), за умови їх виконання. Доцільними тут будуть приклади церковного 

або медичного дискурсів (проведення операції хірургом або літургії 

священиком). Є місця, де одночасні виконання кількох дій дозволяють 

успішно виконувати складні завдання. 

3. Координація дій. Ця процедура ґрунтується на поняттях 

послідовності й одночасності дій. Вона дозволяє простежити, на скільки 

злагодженою є робота комунікантів. Часто одночасними є виконувані дії, 

наприклад, у церкві чи в операційній. Добре налагоджений скоординований 

процес дозволяє успішно досягати поставлених завдань. 

4. Мультидіяльність. Принцип мультидіяльності спрямований на 

дослідження кількох дій або процесів, які виконують, наприклад, в 

операційній (лікар, медсестри, санітарки). Кожен з них має свою роль, 

здійснюючи роботу на професійному рівні. 

У конверсаційному аналізі важливим етапом є розшифровка 

стенограми. Зауважимо, що  не існує уніфікованого способу їх 

розшифровки. Усне мовлення «переводять» у писемне, фіксуючи на папері, 

залучаючи при цьому різні стрілки, специфічні позначки, які передають 

тонкощі та деталі розмови, інтонаційні особливості (темп, тембр та ін.). 

Відкритим залишається питання належної графічної репрезентації 
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погляду, жесту й інших модусів. Конверсаційний аналіз використовують  у 

процесі дослідження невеликих відеокліпів, адже аналізувати великі 

стенограми послуговуючись ним, складно. Є випадки, коли не можна 

сказати, що головніше, наприклад, під час церковного богослужіння: 

вербальні чи невербальні засоби. Часто вони не можуть існувати одні без 

одних.  

Конверсаційний аналіз – один із найбільш застосовуваних методів 

дослідження усної комунікації. Його межі можуть бути розширені за 

рахунок кінесики, окулесики, аускультації, гаптики, гастики, ольфакції, 

проксеміки, хронеміки, системології, фізіономіки, одорики, сенсорики, 

актоніки. Важливим є також і відстань між комунікантами, одяг, 

середовище, у якому відбувається спілкування, і навіть запах, який теж не є 

«мовчазним», а передає певний зміст. Плідним і багатообіцяючим видається 

також використання в подальших розвідках конверсаційного аналізу із 

залученням інших методів, релевантних та нерелевантних до лінгвістичних 

досліджень. Необхідним убачаємо й урахування аспекту, що стосується 

етнічної належності комунікантів. 

Дослідження мультимодальності також здійснюється  з урахуванням 

підгрунтя інтерактивної соціолінгвістики, медіаційного дискурсу, 

досліджень, що стосуються соціальної інтеракції в рамках соціально-

семіотичного підходу.  

Маючи тісний зв’язок із системно-функційною лінгвістикою, 

семіотикою і критичною лінгвістикою (критичним дискурс-аналізом), 

центральним аспектом соціально-семіотичного підходу є процеси, пов’язані 

з формуванням продукування значення загалом і формуванням значення 

індивідами зокрема.  Соціальна семіотика зорієнтована на дослідження 

друкованих оголошень, фільмів та ігор, дитячих малюнків, а віднедавна й 

відео, зроблених у польових умовах. 

З огляду на кілька галузей (лінгвістичну антропологію, проксеміку, 

хронеміку і соціальну семіотику), геосеміотика фокусує увагу на 
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просторовому матеріальному характері семіотичних артефактів й інтеракції. 

Частотними є випадки, коли для аналізу комунікативної взаємодії 

застосовують мультимодальний (інтер)акційний аналіз, який спрямований 

на вивчення різних модусів (їхню реалізацію в окремих ситуаціях), які 

поєднують та розглядають як складники соціальної інтеракції, ідентичності 

та соціальних взаємозв’язків. Мультимодальний (інтер)акційний аналіз 

передбачає дослідження відеозаписів, присвячених інтеракції, що 

відбувається природним способом.  

Ґрунтуючись на соціальній семіотиці (переважно на концепціях 

вмотивованого знака, сумісності та семіотичних ресурсах) й етнографії [453; 

488], мультимодальна етнографія зосереджена на тому, як продукується та 

розуміється значення в соціальному та культурному контекстах. Фокус до-

слідження мультимодальної етнографії цілком збігається з мультимодальним 

(інтер)акційним аналізом. Об’єктом дослідження мультимодальної етнографії 

є спостереження, інтерв’ю, артефакти та документи, до яких входять записки, 

зібрані польовим методом. 

 

2.3 Алгоритм дослідження мультимодальності у сучасному 

англомовному масмедійному комунікативному просторі 

 

Методологічною основою дослідження англомовного масмедійного 

комунікативного простору є сукупність таких методів і прийомів: методу 

суцільної вибірки, прийомів індукції та дедукції, описового методу, 

дистрибутивного та мультимодального рецепційного аналізу, системно-

функційного, соціосеміотичного та геосеміотичного підходів.  

У роботі також застосовано порівняльний метод, контекстологічний 

метод,  метод графічної композиції,  метод візуального синтаксису та 

семантико-стилістичний метод. У процесі дослідження ми також 

послуговувалися теоретико-методологічною базою графічної лінгвістики, 

візуальної лінгвістики, візуальної та мультимодальної грамотності. 
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 Обрана методика уможливила проведення комплексного дослідження 

мультимодальності, реалізованої в англомовному масмедійному 

комунікативному просторі внаслідок симбіозу вербальних, невербальних та 

паравербальних ресурсів, серед яких для формулювання результатів 

важливим є такі її засоби (модуси) вираження: розміщення тексту на 

сторінці, міжрядковий та інтервал між літерами, позиціонування тексту, 

виправлення, підкреслення, вставки, закреслення, виділення, злиття, 

шрифтові й кольорові варіації, знаки пунктуації, діакритичні знаки, 

математичні символи, натюрморти, пейзажі, картини, карикатури, комікси й 

інші нефотографічні ілюстрації, піктограми, логотипи та емблеми, карти, 

фотографії, смайли, таблиці, діаграми, графіки й схеми. Ураховуючи обрані 

методи та корпус фактичного ілюстративного матеріалу, виявляється 

можливим та доцільним виокремлення нових прийомів мультимодальної 

стилістики.  

Мовлячи про поетапний алгоритм, зауважимо, що спершу у роботі 

було застосовано метод суцільної вибірки, який дозволив ідентифікувати 

вербальні, невербальні та паравербальні компоненти, які підлягають аналізу.   

На другому етапі було залучено методи індукції та дедукції, аналізу й 

синтезу з залученням елементів описового методу.  

Сутність індукції полягає в дослідженні одного компонента та 

виявленні його різноракурсної специфіки з можливістю екстраполяції 

одержаних результатів на усі інші компоненти тієї ж групи або класу. 

Дедукція спрацьовує у випадку, коли йдеться про весь клас або групу 

одиниць, і на основі цього, критерії, які їй характерні, відповідають одному 

компонентові.  

Обидва використані прийоми уможливили виявлення семантичних і 

структурних особливостей невербальних та паравербальних одиниць, їх 

функційного навантаження,  функціонування на різних рівнях та 

ідентифікації відповідних стратегій й тактик репрезентації матеріалу й 

ідентифікації нових прийомів мультимодальної стилістики. Проілюструємо 
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окремі з одначених вище на кількох прикладах. 

Специфіка обраних прийомів дозволяє стверджувати, що відстань 

(інтервал) між рядками може бути і чітко фіксована, і довільна, реалізована 

за бажанням продуцента та за допомогою пакету прикладних компʼютерних 

програм (рис. 2.1–2.3).   

Окреслений параметр (міжрядковий інтервал) тісно повʼязаний із 

позиціонуванням тексту на сторінці. По-різному, залежно від кожної 

конкретної ситуації та тематичної спрямованості, відбувається 

розташування однієї графеми або кількох, лексеми/лексем, 

словосполуки/словосполук чи речення/речень.  

   

Рис. 2.1 [1148]           Рис. 2.3. [1148]    Рис. 2.2 [1147] 

 

У рамках цього самого підходу виокремлено такі різновиди 

позиціонування тексту: вертикальне, горизонтальне, діагональне й довільне. 

І графеми, і морфеми, і лексеми, і словосполуки, і речення можуть бути 

розміщені вертикально, горизонтально, діагонально й довільно.  

На рисунку 2.2 текст розміщено горизонтально й довільно. На 

наступному зображенні (рис. 2.3) локація текстового фрагменту вертикальна 

й горизонтальна.  

На основі застосування індуктивного й дедуктивного прийомів аналізу 

можна стверджувати, що шрифт виконує такі функції: конкретизувальну, 

узагальнювальну, ідентифікувальну, змістовидільну.  

Мовлячи про релевантність шрифту щодо інших модусів, встановлено, 

що останньому характерна цілісність й композиційна 

https://www.instagram.com/businessweek/)
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сумісність/несумісність. Серед інших параметрів шрифт дозволяє 

простежити єдність чи суперечність стилю, форми і змісту, 

гармонічність/негармонічність, звʼязок гарнітури зі змістом тексту, 

пропорційність/непропорційність елементів мультимодальних повідомлень, 

відповідність гарнітури змісту.  

Обрані методи також дозволили установити, що знаки пунктуації, 

діакритичні знаки; типографічні й інші допоміжні знаки; цифри (числа); 

математичні символи; абревіатури слід вважати поліфункційними, оскільки 

вони мають доволі широкий спектр можливостей і функційних ролей.  

У дослідженні також використано прийоми аналізу та синтезу, які 

покликані розчленувати ціле на частини та поєднати частини у єдине ціле 

відповідно [164]. Досліджуючи англомовний масмедійний комунікативний 

простір, часто доводиться ідентифіковувати значення усіх елементів окремо 

або ж щоб належним чином зрозуміти сутність інформації.  

Означені прийоми сприяли дослідженню графем, лексем та 

синтаксичних конструкцій, інфографічних ресурсів та, відповідно, текстів з 

метою поетапного та поелементного дослідження задля виявлення їх 

диференційних ознак (рис. 2.4). 

                  

         Рис. 2.4 [1151]                                                          Рис. 2.5 [1157] 

 

Поданий приклад наочно демонструє домінування несловесних 

модусів над словесними в аналізованому реченні. Проте в цьому 
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конкретному випадку рекламодавці вирішили також і відобразити вербально 

те, що спершу піддали п’ятимодусній репрезентації, забезпечивши 

мультимодальність.   

Описовий метод у нашій роботі полягає в ідентифікації засобів, що 

підлягають аналізу, їх поділу на окремі складники, наприклад, графеми, 

лексеми, словосполуки. Останнім етапом цього методу стала класифікація 

на основі виявлених критеріїв та відповідно, інтерпретація аналізованих 

елементів. Звернемо увагу на мультимодальні лексеми, у яких окремі літери 

заміщені різними ресурсами невербальної природи.  

Корпус ілюстративного матеріалу дозволяє стверджувати, що у 

масмедійному комунікативному просторі значний відсоток 

мультимодальних слів містить одну параграфему, яка найчастіше є 

семантичним дублікатором частини лексеми (графеми) (рис. 2.5). 

Невербальний ресурс (миска) виступає засобом компресії та мовної 

економії.  

Замість графеми “u” використано глибоку наповнену тарілку. Це 

дозволяє припустити, що в цій посудині саме суп, оскільки невербальна 

графема у вигляді миски за формою відповідає заміщуваній одиниці. 

Зазначимо, що найчастіше невербальними модусами заміщують графему 

“о”. Показово, що немає одного універсального ресурсу, що здатен замінити 

цей графічний компонент (рис. 2.6 – 2.7).  

           

Рис. 2.6 [1189]          Рис. 2.7 [1189]                   Рис. 2.8 [1190] 
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На третьому етапі було здійснено аналіз, беручи до уваги специфіку 

структурного методу, із залученням дистрибутивного аналізу. Його 

використання передбачає таку послідовність:  

 фрагментацію одиниць вищого рівня на одиниці нижчого (лексеми → 

графеми, синтаксичні конструкції →  лексеми); 

 сполучення ідентифікованих одиниць у відповідні класи; 

 установлення кореляції одиниць, які були виявлені на попередньому 

етапі. 

Обраний аналіз уможливив дослідити оточення мультимодальних 

графем, лексем та синтаксичних конструкцій і сформувати можливі способи 

сполучуваності вербальних і невербальних одиниць.  

Виявлено, що більшість з них є взаємозамінними та можуть 

виконувати різні ролі й функції. Зафіксовано такі оточення графем у 

досліджуваних лексемах (див. рис. 2.9 – 2.12): 

 графеми/графема – піктограма – ᴓ; 

 зображення – графеми/графема; 

 графема – цифра – графема; 

 графеми – зображення (одне або два) – графеми; 

 графеми – математичні символи/ математичний символ – графеми; 

 графеми – графічні символи- графеми; 

 знак оклику – графеми – ᴓ; 

 цифра – графеми – ᴓ; 

 графема – математичний символ – ᴓ; 

 графема/графема – геометрична фігура – графема/графеми; 

 графема – знак (символ) – ᴓ; 

 зображення – графеми; 

 графеми – піктограма – графеми; 

 графеми – знаки пунктуації – графеми; 

 графеми – стрілки – графеми. 
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Дистрибутивний аналіз також уможливив виокремлення таких комбінацій: 

 вербальні лексеми – лексеми-зображення; 

 мультимодальна лексема – цифра-лексема – вербальна лексема; 

 вербальна лексема – невербальна лексема – абревіатура; 

 вербальна лексема – @ – вербальна лексема; 

 математичний символ – графеми – математичні символи – графеми – 

математичний символ; 

 зображення – математичний символ – зображення – математичний 

символ – мультимодальна лексема; 

 зображення – математичний символ – зображення – математичний 

символ – вербальна лексема; 

 зображення – зображення – зображення – зображення; 

 послідовність вербальних лексем – зображення; 

 зображення – математичний символ – зображення – математичний 

символ – послідовність знаків пунктуації; 

 зображення – математичний символ – зображення – математичний 

символ – зображення; 

 вербальна лексема – цифра – вербальна лексема – знак пунктуації; 

 зображення – математичний символ – зображення; 

 вербальна лексема – математичний знак – вербальна лексема;  

 вербальні лексеми – дужка – вербальні лексеми – дужки – вербальні 

лексеми; 

 дужка – вербальні лексеми – дужка; 

 (дужка – зображення – дужка) –  арифметичний знак – (дужка- 

зображення - дужка) –  арифметичний знак – (дужка- зображення - дужка) –  

арифметичний знак – (дужка- зображення+арифметичний знак - дужка); 

 вербальна лексема – зображення – вербальна лексема – зображення – 

вербальна лексема;  

 математичний символ – послідовність вербальних лексем – 
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математичний символ. 

            

       Рис. 2.9 [1191]            Рис. 2.10 [1189] 

             

       Рис. 2.11 [1190]                    Рис. 2.12 [1189]                                           

Четвертий крок полягав у використанні системно-функційного та 

соціосеміотичного підходів. Ключове завдання системно-функційного 

підходу – зрозуміти й описати функції різних ресурсів як систем значення та 

проаналізувати значення, які виникають, коли модуси поєднуються з 

урахуванням часових і просторових чинників.  

Системно-функційний аналіз застосовують для всебічного та 

вичерпного обґрунтування специфіки друкованих і цифрових текстів, 

телепрограм, веб-сайтів, книжок, скульптур, будівель. Cоціально-

семіотичний підхід зосереджений на взаємозв’язку модусів і їх сумісності й 

соціальних потребах, для яких вони слугують з урахуванням продуцента 

знака та контексту, в якому ці значення реалізуються (рис. 2.13 – 2.14).  

      

Рис. 2.13 [994, с. 6]        Рис 2. 14. [1013, с. 22]          Рис 2. 15. [1015, с. 29] 
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П’ятий етап передбачав аналіз англомовного комунікативного 

простору з урахуванням геосеміотичного підходу. Цей підхід застосовують 

переважно для дослідження фотографій, відеозаписів, логотипів, оголошень, 

графіті, монументів. Особливо дієвим використання цього методу виявилося 

під час аналізу соціальних мереж та іконічних елементів (рис. 2.16 – 2.18). 

  

               Рис. 2.16 [961, c. 60]          Рис. 2.17 [1131]          Рис. 2.18 [992, c. 16] 

На шостому етапі ми залучили мультимодальний рецепційний аналіз, 

призначений для дослідження когнітивних процесів, які лежать в основі 

інтеракції, що ґрунтується на комплексних семіотичних анклавах; він також 

сфокусований на проведенні емпіричних досліджень, які демонструють, як 

реципієнти сприймають та розуміють мультимодальні повідомлення (на від-

міну від того, що мав на увазі продуцент).  

Мета мультимодального рецепційного аналізу – дослідити й автентичні 

тексти, і ті, що були створені задля дослідження (рис.2.19 – 2.21). 

            

Рис. 2.19 [996, c. 18]       Рис. 2.20 [991, c. 8] 
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        Рис. 2.21 [970, c. 22]     Рис. 2. 22 [1022, c. 26] 

Спосіб розміщення тексту на сторінці можна також віднести до 

поширених стратегій мультимодального текстотворення. На рис. 2.22 

невербальні компоненти можна не враховувати під час трактування смислу, 

оскільки вони не залежать від вербальних. Довільна локація тексту 

(відповідно до запропонованої нами класифікації), упущення невербального 

компонента, що входить до його структури, не змінюють зміст тексту.  

Сьомий етап дослідження було сфокусовано на порівняльному та 

контекстологічному методах (рис. 2.1 – 2.22). Порівняльний метод 

уможливив здійснення комперативних кроків для виявлення спільних та 

відмінних параметрів в рамках аналізованих лексем, синтаксичних 

конструкцій, текстів, ідентифікованих в рамках сучасного англомовного 

масмедійного простору.  

Контекстологічний метод дав змогу визначити істинну семантику 

досліджуваних компонентів та прийти до висновку, що контекст відіграє 

важливу роль, оскільки значення значної кількості невербальних та 

паравербальних компонентів залежить від контексту. Враховуючи 

диференційні ознаки цих методів, нам вдалося виокремити типи 

мультимодальних лексем та з’ясувати їхнє значення.  

Аналіз уможливив ідентифікацію лексем-зображень та лексем, 

утворених за допомогою спеціально спродукованих літер із залученням 

додаткових візуальних компонентів. Обґрунтовано та доведено, що в 

мультимодальних лексемах невербальні та паравербальні ресурси 
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заміщують кілька графем. Їх кількість варіюється від однієї до трьох. Аналіз 

також засвідчив, що для мультимодальних лексем характерні 

трансформаційні процеси наявних графем та заміщення кількох традиційних 

графем однією невербальною.  Продемонстровано й мультимодальні 

лексеми, для яких характерні графічні варіації, які створюють враження 

спецефектів (підкреслення, зміна кольору (виділення), трансформована 

локація тощо). 

Ураховуючи підгрунтя порівняльного та контекстологічного методів 

та методу візуального синтаксису, сутність якого полягає в дослідженні 

мультимодальних синтаксичних конструктів, у яких превалюють 

ілюстративні компоненти, стало можливим виокремлення їх складників, 

семантики й найбільш поширених типів на основі запропонованих нами 

критеріїв.  

Мультимодальні синтаксичні конструкції поділяємо на дві групи: 

мультимодальні гомогенні (містять у своєму складі вербальні складники та 

знаки пунктуації або невербальні складники, що входять до однієї знакової 

системи; утворені шляхом поєднання різних знакових систем); та 

мультимодальні гетерогенні, що ґрунтуються на:  вербальному модусі; 

невербальному модусі (модусах); вербальному модусі з використанням 

спецефектів, що модифікують семантику; кількох невербальних модусах 

(наявність вербальних складників виключена). 

Метод графічної композиції з метою обрання найбільш релевантної 

стратегії прочитання з урахуванням критеріїв мультимодальної грамотності 

виявився найбільш доречним та необхідним під час дослідження у 

масмедійногому просторі як інфографічних ресурсів, так і текстових 

конструкцій зі складними локаційними схемами.  

Це уможливило ідентифікацію типів інфографіки та способів локації 

елементів, що входять до її складу: вербальний текст, що має класичне 

лінійне розміщення, який супроводжує діаграма; схема, таблиця чи карта; 

ключове смислове навантаження припадає чи на інфографіку, чи на 
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вербальний текст; не виключене й використання додаткових ілюстративних 

компонентів, які додатково розкривають зміст тексту або унаочнюють 

вербальну частину; діаграмна інфографіка з використанням графічних 

спецефектів (закреслень, підкреслень, виправлень тощо) вербальна та 

невербальна частини якої відображені однаково; інфографіка, основний 

зміст якої візуальний з використанням додаткових графічних репрезентант, 

наприклад, схем; симбіоз інфографічних ресурсів та додаткових графічних 

компонентів (рисок, фігур, подібних до прямокутника, зображення тощо); 

пірамідальні діаграми (виступають основною метою) комбіновані з 

вербальним текстом. 

У статті  є значна кількість інфографічних елементів (рис. 2.23). Серед 

них лінійні діаграми та точкові діаграми з прямими відрізками й маркерами. 

Зрозуміти цю інформацію нескладно, адже вербальні складники слугують 

прямими підказками до розуміння змісту та володіння необхідною 

інформацією. 

     

           Рис. 2.23 [717, с. 14]                      Рис. 2.24 [985, с. 36] 

Метод графічної композиції було також використано і під час 

дослідження тексту на рис. 2.24. Наступний етап зумовив потребу у 

залученні семантико-стилістичного методу, що уможливив ідентифікацію 

прийомів лінгвальної гри (рис. 2.25 – 2.28).  

У такий спосіб нам вдалося виокремити такі прийоми: квотацію, 

паренсесис, злиття, виправлення, вставки.  
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Рис. 2.25 [1148]     Рис. 2.26  [1148] 

Серед прийомів лінгвальної гри на основі шрифту виокремлюємо такі 

типи: поліваріантне прочитання шляхом маніпулювання шрифтом та 

кольором; ситуативний прийом локації і прочитання; уподібнення форми і 

змісту; злиття; розчленування; шрифтове уподібнення предметам та 

процесам об’єктивної дійсності з подвійним дублюванням семантики; 

формотворча і змістотворча техніка; техніку дублювання графічної експресії 

та смислу, закладеного в сам вербалізатор.  

Трапляються випадки використання амбіграм, які теж сприяють 

ефекту гри. Виявлено також інтеграцію у вербальну частину тексту 

невербальних компонентів, які можуть заміщувати як одну чи кілька графем, 

так і цілу лексему. 

    

     Рис. 2.27 [1148]       Рис. 2.28. [1154] 

 

На останньому етапі ми послуговувалися мультимодальним 

корпусним аналізом, який покликаний емпірично та критично оцінити й 

перевірити мультимодальні гіпотези й теорії продукування значення завдяки 

аналізу мультимодальних артефактів і їх взаємодії; він також грунтується на 

систематичному аналізі великих корпусів текстів із метою забезпечення 
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валідних і більш переконливих фундаментальних принципів для розвитку 

мультимодальної теорії.  

Мультимодальний корпусний аналіз [531; 532] призначений для 

обробки й аналізу корпусів, створених на основі широкого спектра 

артефактів (веб-сайтів, брошур, друкованих та онлайн-газет і журналів, 

посібників користвувача).  

Представлений нами перелік залучення означених підходів до аналізу 

мультимодальності не є фіксованим та може бути використаним залежно від 

досліджуваних об’єктів і ситуацій, вербальної і невербальної природи. 

Зауважимо, що більшість сучасних розвідок зосереджені на аналізі 

англомовних фільмів, реклами, музики, творів мистецтва тощо. Однак нема, 

мабуть, таких семіотичних анклавів, які не можна було б досліджувати 

засобами мультимодальності.  

 

Висновки до розділу ІІ 

 

За результатами системного аналізу, спрямованого на формування 

теоретико-методологічного підґрунтя для емпіричного вивчення 

англомовного масмедійного комунікативного простору, було отримано такі 

висновки. 

Вагомим підґрунтям для дослідження сучасного англомовного 

масмедійного комунікативного простору слугує теоретико-методологічна 

база паралінгвістики, графічної лінгвістики, візуальної лінгвістики, 

мультимодальної лінгвістики й мультимодальної стилістики.  

Найбільш актуальними та затребуваними у процесі вивчення тих чи 

тих аспектів мультимодальності є системно-функційний, соціально-

семіотичний, конверсаційний, геосеміотичний, мультимодальний 

(інтер)акційний, мультимодальний етнографічний, мультимодальний 

корпусний та мультимодальний рецепційний аналізи. 

Конверсаційний аналіз сфокусований на аналізі відеозаписів; 
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мультимодальний (інтер)акційний аналіз покликаний розглядати процеси 

соціальної інтеракції, що знаходить свою реалізацію в усному мовленні, яке 

попередньо було зафіксоване на відео. Мета мультимодального 

етнографічного аналізу – обґрунтування значення, згенерованого в 

соціальному та культурному ракурсах.   

В обсязі розробленого в цьому розділі алгоритму дослідження сучасного 

англомовного масмедійного комунікативного простору обґрунтовано 

доцільність використання системної методики, зорієнтованої на покрокове 

емпіричне виявлення його типових моделей взаємодії вербальних, невербальних 

та паравербальних засобів. 

На першому етапі шляхом використання методу суцільної вибірки 

уможливлює створення підгрунтя для зібрання корпусу ілюстративного 

матеріалу та на його основі здійснити інвентаризацію невербальних і 

паравербальних компонентів, систематизувавши графічний інвентар, 

характерний для масмедіа.  

На другому етапі було проаналізовано виявлені у просторі засоби, 

спираючись на описовий метод та методи індукції, дедукції, аналізу й 

синтезу. Завдяки цьому було встановлено спільні та відмінні ознаки 

невербальних і паравербальних засобів, які формують певні групи загалом 

та їх складники зокрема.  

З метою докладного вивчення оточення досліджуваних ресурсів на 

третьому етапі застосовано дистрибутивний аналіз, що уможливив 

формування найбільш частотних оточень мультимодальних графем та 

лексем які функціонують  в англомовному масмедійному комунікативному 

просторі. 

Четвертий етап передбачав ідентифікацію функційного призначення 

та визначення функційних ролей невербальних і паравербальних засобів. 

Водночас, відбувалося виявлення їх значень та можливих сполучуваностей 

з урахуванням їх соціокультурних параметрів. Це виявилося можливим 

завдяки соціо-семіотичному та системно-функційному підходах. 
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Використання геосеміотичного підходу на п’ятому етапі дало змогу 

докладно проаналізувати ілюстративні компоненти невербальної природи, 

виявивши їх взаємозв’язок та взаємозалежність з вербальними одиницями. 

Внаслідок застосування означеного підходу було встановлено специфіку 

спілкування у соціальних мережах.  

На шостому етапі відбувалося дослідження сприйняття комбінованих 

вербально-невербальних та вербально-паравербальних засобів на основі 

мультимодального рецепційного аналізу. 

В основі сьомого етапу лежать порівняльний та контекстологічний 

методи, які уможливили ідентифікацію спільних та відмінних ознак 

невербальних та паравербальних компонентів загалом та мультимодальних 

графем, лексем і синтаксичних конструкцій зокрема й дозволили з’ясувати 

правильне значення аналізованих компонентів.  

На цьому самому етапі дослідження виявилося доцільним залучення 

нових прийомів, а саме: графічної композиції та візуального синтаксису. 

Перший дає змогу обрати найбільш підходящу покрокову стратегію 

прочитання з урахуванням концепції мультимодальної грамотності. 

Покликання другого полягає у дослідженні мультимодальних синтаксичних 

конструкцій з метою виявлення найбільш уживаних кореляцій та можливих 

способів сполучуваності одиниць, які належать до різних знакових систем. 

Восьмий етап дозволив ідентифікувати нові прийоми лінгвальної гри, 

характерні для англомовного масмедійного комунікативного простору, а 

саме: дефіксація, квотація, паренсесис, злиття, виправлення, вставки 

внаслідок семантико-стилістичного аналізу.  

Використання мультимодального корпусного підходу на останньому 

етапі дало змогу перевірити висунуту гіпотезу  й здійснити певні 

узагальнення щодо функціонування невербальних та паравербальних 

засобів на основі обраного корпусу ілюстративного матеріалу, зосередивши 

увагу на їх семантиці, структурі та функціях. 
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Основні положення розділу ІI викладені в таких працях автора [188; 

189; 194; 200; 206; 578; 579; 586] 
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РОЗДІЛ IІІ  

ЗАСОБИ ТА СПОСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТІ  В 

АНГЛОМОВНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ 

ПРОСТОРІ 

 

Спектр ресурсів, ідентифікованих у сучасному англомовному 

масмедійному комунікативному просторі на основі виявлених спільних 

ознак, обʼєднано в декілька груп, а саме: сегментація тексту та графічні 

ефекти; шрифт і колір; непіктографічні та нефотографічні елементи; 

іконічні елементи (зображення); інфографіка.  

Групу сегментація тексту та графічні ефекти формують 

розміщення тексту на сторінці, міжрядковий інтервал, орієнтація сторінки, 

поля, ширина тексту, його позиціонування (вертикальне, горизонтальне, 

діагональне, ситуативне (довільне)), виправлення, підкреслення, вставки, 

закреслення, виділення, зумисне злиття текстових компонентів без 

необхідної проміжної відстані).  

До групи шрифт та колір відносимо шрифтові й кольорові варіації 

(написання курсивом, капіталізація, напівжирне виділення (повну або 

часткову акцентуацію), незвичайне написання слів, одночасне використання 

кількох гарнітур та розмірів шрифту). 

Іншу групу непіктографічні й нефотографічні елементи формують 

знаки пунктуації (крапка, кома, крапка з комою, знак оклику, знак питання, 

двокрапка, тире, одиничні та подвійні лапки, дужки (круглі та квадратні), 

тире, апостроф, дефіс, діакритичні знаки (акут, циркумфлекс, гравіс, знак 

наголосу, макрон, тильда та ін.), типографічні й інші допоміжні знаки; цифри 

(числа), математичні символи, абревіатури, що поєднують виключно 

невербальні одиниці чи вербальні й невербальні складники одночасно.  

Групу іконічних елементів (зображень) становлять різнотипні та 

різножанрові ілюстрації (натюрморти, пейзажі, картини, малюнки); 

карикатури, комікси й інші нефотографічні ілюстрації; піктограми (знакові, 
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абстрактні, логотипні) логотипи та емблеми, карти, фотографії, смайли. 

Остання група, яку ми називаємо інфографікою, містить таблиці, діаграми 

(стовпчасті, кругові), графіки й схеми. 

Проаналізуємо й обґрунтуємо специфіку кожної з означених груп 

докладніше. 

 

3.1. Різновиди сегментаційних і графічних процесів та їх роль в 

англомовному масмедійному комунікативному просторі 

 

Принагідно нагадаємо, що до групи “Сегментація тексту та графічні 

графічні ефекти” належить розміщення тексту на сторінці, міжрядковий 

інтервал та інтервал між графемами й лексемами, загальна орієнтація 

сторінки, форматування тексту, його тексту (вертикальне, горизонтальне, 

діагональне, ситуативне (довільне)), виправлення, підкреслення, вставки, 

закреслення, виділення, зумисне злиття компонентів без необхідної 

проміжної відстані.  

Аналізуючи міжрядковий інтервал, зазначимо, що сам термін акцентує 

увагу на рядках. Міжрядковий інтервал стосується усіх рівнів: графічного, 

морфологічного, лексичного, синтаксичного й текстового. Очевидним є той 

факт, що в одній стрічці можна розмістити одну або кілька графем, морфем, 

лексем, словосполук, речень. Як бачимо, інтервал між трьома рядками на 

рисунках 3.1 та 3.2 різний. Це зумовлено відмінним розміром кеглю та 

нерівномірним розміщенням лексем, яке тяжіє до лінійного варіанту.  

Одні з аналізованих складників сформовано однаковим розміром 

шрифту, інші – неоднаковим.  Відстань від лексем до правого краю та до 

лівого краю різна, оскільки локація перших графем у представлених 

лексемах нерівномірна. Їм також характерні неоднакові кеглі та відступи від 

лівого краю. Спостерігаємо, що локація кожної наступної лексеми 

починається дещо далі від правого краю, ніж попередня.  

На підставі існуючого фактичного матеріалу та схарактеризованих 
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прикладів набуваємо підстав стверджувати, що в англомовному 

масмедійному комунікативному просторі не існує чітко визначених правил 

та критеріїв розміщення тексту. Очевидним є те, що переважна більшість 

матеріалу у періодичних виданнях представлена лінійно рівномірно з 

однаковим інтервалом, відступами від правого та лівого полів шпальти або 

між стовпцями у які сформовано текст або його частину та  читається зліва 

направо. Однак трапляються також випадки коли продуценти відхиляються 

від таких правил і репрезентують текст на власний розсуд, переслідуючи при 

цьому певну мету. Як результат, у більшості випадків це характерно для 

реклами (рис. 3.1 та 3.2).  

 

Дослідження дало змогу виокремити такі різновиди позиціонування 

тексту: вертикальне, горизонтальне, діагональне й довільне. Найцікавішим 

та найоригінальнішим можна вважати останній тип. Очевидним є те, що 

локація тексту в цьому випадку довільна. Звернемо увагу на те, що графеми,  

морфеми, лексеми, словосполуки й речення можуть бути розміщені 

вертикально, горизонтально, діагонально й довільно. Проілюструємо цей 

параметр на прикладах (рис. 3.3 – рис. 3.8). На рисунку 3.3 текст розміщено 

горизонтально й довільно. На наступному зображенні (рис. 3.4) локація 

текстового фрагменту вертикальна й горизонтальна.  

      

                           Рис. 3.3 [1179]             Рис. 3.4 [111] 

            Рис. 3.1 [1209]             Рис. 3.2 [1171] 

 

http://1.bp.blogspot.com/_4u3YJuHbKxo/TPOC6wM4P7I/AAAAAAAAAMA/-JQJf0G3CAc/s1600/the+guardian+4.jpg
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Незвичним є розміщення тексту на рисунку 3.5. Речення Whatʼs On 

Your Plate? супроводжує частина тарілки, чайна ложка й виделка, які також 

утворені за посередництвом вербальних засобів. Кожна одиниця 

починається з великої літери. Наприклад, Fountain Green Park.  

Довільна локація тексту уможливлює успішну реалізацію авторських 

інтенцій. Речення Whatʼs On Your Plate? логічно доповнює «вербальна 

тарілка, виделка й ложка». Таке розміщення тексту нетрадиційне. Однак 

автор використав його з акцентом на підсилення змісту повідомлення. 

Лексему «тарілка» дублює «вербальна тарілка», яку доповнюють столові 

прибори: «вербальна ложка» й «вербальна виделка». 

 

Рис. 3.5 [1122] 

 

На наступних двох рисунках (рис. 3.6 та рис. 3.7) позиціонування 

тексту також ситуативне й порівняно з попередніми ілюстраціями не менш 

оригінальне, створене за допомогою кількох модусів вербального, 

невербального та паравербального. В одному рядку розміщено кілька слів 

одночасно. Зауважимо, що така локація можлива й тоді, коли продуценти 

планують розмістити лише одну або кілька графем, морфем або лексем в 

одному рядку. Не виключено, що один широкоформатний рядок містить 

кілька коротких словосполук чи навіть речень. 

Зосередимо увагу ще на одному аспекті, який стосується форми 

тексту (рис. 3.5 – 3.8). Окрім довільного розміщення сучасним текстам також 

притаманне обтікання зображенням. Поширеними є й протилежні випадки, 

коли зображення обтікає текст. Вартою уваги й найбільш новаторською 

тенденцією є використання тексту у формі предметів, в аналізованому 
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прикладі столових приборів (рис. 3.5), частин тіла (рис. 3.6), історичних 

споруд (рис. 3.8). Відомі місця Лондона відтворено за допомогою 

вербального модусу, який, на відміну від невербального (рис. 3.9), значно 

інформативніший та змістовніший. Рисунок 3.8 відображає обʼємний 

перелік історичних памʼяток: St. Paulʼs Cathedral, Shakespeareʼs Globe, Tower 

Bridge, London Eye, the GreenwichMarket та ін. 

                               

Рис. 3.6 [1122] Рис. 3.7 [1122] 

        

                           Рис. 3.8 [1176]        Рис. 3.9 [1174] 

 

Наведені вище приклади свідчать, що текст може набувати різних 

форм. Іноді такий вид презентації незвичний. Однак кроки продуцентів 

невипадкові, оскільки цей спосіб представлення інформації сприяє 

увиразненню думок та ідей, підсилює важливість сказаного, створює 

потужний комунікативно-прагматичний вплив на реципієнта.  

Креативність продуцентів не має меж і кордонів. Про це свідчать 

наступні зображення, представлені на рисунках 3.10 та 3.11. Форми 

предметів співпадають з реальними предметами. Однак вони мають 

нетрадиційне літерно-лексемне наповнення, яке часто відтворює номінацію 

предмета чи, обʼєкта, коротко або детально інформує цільову аудиторію про 

http://adsoftheworld.com/media/print/amnesty_international_leg?size=_original
http://www.debutart.com/artist/oscar-wilson/work/visit-london-tower-bridge
http://hdwallpaperssfree.com/wp-content/uploads/2013/05/london-bridge-night.jpg
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певні тренди й передає будь-яку інформацію загалом. 

          

Рис. 3.10 [1127]  Рис. 3.11 [1127] Рис. 3.12 [1127] 

 

Розглянемо рисунок 3.12, на якому лексична одиниця “obesity” 

проілюстрована за посередництвом низки лексем. Замість графеми “o” 

бачимо цілий текст, який містить пʼять речень. Автор детально пояснює 

причини дитячого ожиріння, наводячи конкретні факти, які ілюструють 

наслідки переїдання. 

Виправлення, виділення, вставки та підкреслення використовують 

переважно в рекламних текстах, плакатах, постерах. Це привертає увагу й 

змушує зосередитись на ключових аспектах повідомлення. Такі процеси 

спостерігаємо на різних рівнях. Щодо виділення, зумисного злиття 

текстових компонентів без необхідної проміжної відстані, то такі тенденції 

також побутують в англійському комунікативному просторі (рис. 3.13 – 

3.15).  

      

        Рис. 3.13 [966, c. 33]        Рис. 3.14 [949, c. 60] 

  

У прикладі, поданому нижче, використано «замальовування» 

компонента і зменшення закінчення, що привертає увагу читача. Така 

техніка зумовлює двояке трактування, демонструючи різні часові рамки: Iʼm 

blushing або I blush.  

http://www.shutterstock.com/subscribe?clicksrc=full_thumb
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Рис. 3.15 [1185, c. 12] 

Вважаємо доцільним зосередити увагу й на закресленнях, які, є досить 

затребуваними та часто використовуваними у сучасному англомовному 

масмедійному комунікативному просторі. Вони покликані уможливити 

подвійне прочитання речення (рис. 3.16). Наприклад, WE ARE NOT YOUR 

AVERAGE AGENCY. / WE ARE YOUR AVERAGE AGENCY. Не зважаючи на 

те, що закреслення є досить жирним, крізь нього можна побачити лексеми 

NOT AVERAGE. Автори невипадково таким шляхом акцентували увагу на 

тому, якою власне є рекламована компанія. Закресленню підлягає 

словосполука NOT AVERAGE, яка має заперечну форму. Обраний спосіб 

представлення компанії свідчить про те, що на ринку послуг вона належить 

до числа тих, які займають передові позиції. На цьому двічі наголошено 

вербальним та паравербальним чином.  

Окрім лінійних закреслень, натрапляємо й на нелінійні, зокрема 

діагональні (рис. 3.17) У цьому випадку спостерігаємо, що у фокус уваги з-

поміж інших елементів потрапляє лише одна графема “о”. Подвійне 

діагональне закреслення червоного кольору вкотре підтверджує науково 

доведену й обґрунтовану шкідливість паління. Як бачимо, у реченні обрано 

саме ту графему, яка за формою відповідає обидвом сторонам цигарки. 

Шукаючи спільності між об’єктом, що становить небезпеку для 

здоров’я (у цьому випадку цигаркою) та засобами, що покликані застерегти 

чи запобігти небажаним наслідкам (вербальним еквівалентом), продуценти 

вдаються до використання  вербально-невербально-паравербальних ресурсів 

(FILTER YOUR LIFE – ілюстрація цигарки-діагональне закреслення 

графеми “о”) й конценрації уваги. Використана діагональна графіка 

червоного кольору підсилює негативні наслідки паління і слугує закликом 

покинути згубну звичку, оскільки остання руйнує життя. Невипадково й 
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цигарка репрезентована в поламаному вигляді. Отже, маємо підстави 

стверджувати, що комбінація вербальних, невербальних та паравербальних 

засобів має усі ознаки цілісної та зв’язної сукупності з потужним 

прагматико-стилістичним потенціалом. Продемонстровані закреслення 

виконуть функцію дублікатора й інтенсифікатора, наголошуючи на 

вагомості усієї інформації або певної частини. 

      

Рис. 3.16 [1135]    Рис. 3.17 [1203] 

 

У масмедійному комунікативному просторі спостерігаємо також 

закреслення частини лексеми (кількох графем) (рис. 3.18). Це дозволяє 

уникати небажаного, у цьому випадку не сумніватися (doubt-do). 

Закресливши три графеми, дві інших, які залишилися незакресленими, 

закликають до дій. Поширеними є випадки зумисних виправлень та 

вставок (рис. 3.19). Вони мають на меті заперечити частину тексту, нанесену 

на папір у першу чергу і показати, що правильна саме та, що «нашарована» 

на попередню. Такі випадки виконують функцію акцентуації уваги, 

підсилюючи значення. Зафіксовано також, коли закреслення уможливлюють 

реалізацію антонімії.  

                  

                                   Рис. 3.18  [1193]                      Рис. 3.19  [1193] 
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Підкреслення (3.20 та 3.21) мають на меті фокусувати увагу на 

найбільш важливих, на думку продуцента, частинах інформаційного блоку. 

Підкресленій мультимодальній лексемі small у тому ж реченні відповідає 

антонім big. Обраний спосіб представлення інформації також покликаний 

зосередити увагу реципієнтів та шляхом використання підкреслення 

протиставити традиційну лексему мультимодальній.  

На рис. 3.21 два речення підкреслені повністю. Крім цього, 

спостерігаємо використання двох кольорів, завдяки чому знову натрапляємо 

на протиставлення: weddings – funerals. На підставі цього можемо зробити 

висновок, що підкреслення, як і кольори виконують контрастивну функцію, 

часто протиставляючи щось між собою. 

        

            Рис. 3.20  [1193]                              Рис. 3.21 [1193] 

 

Проілюстровані та проаналізовані вище графічні процеси (розміщення 

тексту на сторінці, міжрядковий інтервал та інтервал між графемами й 

лексемами, позиціонування тексту (вертикальне, горизонтальне, 

діагональне, довільне), виправлення, підкреслення, вставки, закреслення, 

виділення, зумисне злиття компонентів без необхідної проміжної відстані 

сприяють реалізації низки функцій та фокусують увагу реципієнтів на тих 

частинах повідомлення, які, на думку продуцентів, мають потрапити у вічі в 

першу чергу. Крім того, вони покликані розширити семантичні межі 

традиційної графіки та дають змогу реалізовувати додаткове значення, що 

передається завдяки спецефектам. 
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3.2. Варіації шрифту і кольору та їх потенційні можливості в 

англомовному масмедійному комунікативному просторі 

 

У першому розділі зазначено, що шрифт не лише технічний засіб та 

невідʼємний типографічний елемент, це паравербальний компонент, який 

має широку палітру, що уможливлює різні маніпуляції й задовольняє 

найкреативніших та найвибагливіших комунікантів (рис. 3.22 –  3.23). Вибір 

шрифтів, як і інших елементів, невипадковий, а зумовлений та пояснюється 

кількома чинниками: відповідністю авторському задуму; обраній тематиці; 

єдності стилю та графічної композиції. 

        

  Рис. 3.22 [871, c. 158]       Рис. 3.23 [1017, c. 79] 

 

Корпус ілюстративного матеріалу дає змогу стверджувати, що 

цифрове століття мимоволі модифікувало традиційне уявлення про те, що 

шрифт – це формальна графічна оболонка, яка перетворює усні 

висловлювання на писемні та передає їх на великі відстані, фіксуючи в часі. 

Схиляємося до думки, що в сучасному соціумі неможливо змінити усний 

текст на писемний, не обдумуючи до деталей вигляд, структуру, стиль та 

прагматичну спрямованість кінцевого продукту.  

Шрифтові графічні репрезентанти лексем, словосполук, речень та 

текстів формують кінцеву семантику повідомлення незалежно від його 

обʼєму. Насиченість, ширина, ілюміновка та розмір шрифту можуть і 

підсилювати важливість сказаного, і спростовувати його вагу (рис. 3. 25 – 3. 

27). Від добору відповідного шрифту залежить зручність читання. Він та 

колір також впливають на рівень інтересу до запропонованого читацькій 
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аудиторії продукту. Отже, від шрифту залежить кількість зацікавлених осіб, 

які прочитають матеріал. 

      

               

Р        Рис. 3.26 [966, c. 3]          Рис. 3.27 [ 872, c. .29] 

 

Спростуємо також і традиційне твердження про те, що шрифт – це 

виключно друкарський елемент «посередник», мета якого – «перевести усні 

висловлювання» в писемні. Беручи до уваги той факт, що писемне мовлення, 

на відміну від усного, позбавлене окремих додаткових можливостей, як-от: 

музичного супроводу, додаткових голосових ефектів – саме шрифт «бере на 

себе відповідальність» за конструювання такого значення, яке максимально 

задовольняло б продуцента та було б якомога приємнішим і зручнішим для 

читання реципієнтам (рис. 3. 28 - ).  

       

                    Рис. 3.28 [730, c. 75]                       Рис. 3.29 [730, c 75] 

 

Встановлено, що важливість інформації напряму залежить від 

             Рис. 3.25 [913 c.14]          Рис. 3.24 [929, c. 42] 



188 
 

шрифту. Чим більші його розміри, тим інформація важливіша, чим менші, 

тим менш важливим є повідомлення (3. 31 – 3. 34). За призначенням 

розрізняють службові, основні, додаткові та видільні шрифти. Службові 

зазвичай мають менший кегль порівняно з основним текстом і 

світле накреслення. Основні шрифти найпоширеніші. Вони покликані 

зробити процес сприйняття максимально швидким для читача. У 

друкарській графіці переважно використовують традиційні шрифти й 

уникають декоративних, які можуть ускладнювати процес прочитання 

інформації. Вони не характерні для логотипів, хоча їм притаманна складна 

композиційна будова.  

 

Рис. 3.31 [730, c. 94]                     Рис. 3.30 [730, c. 85] 

 

      Рис. 3.32 [1105]    Рис. 3.33 [919, c. 51]      Рис. 3.34 [1106] 

 

Наведемо приклади, які проілюструють функційні особливості 

шрифтів та спектр їхніх можливостей із урахуванням лінгвальних 

параметрів. Як свідчить проведений аналіз, шрифти безпосередньо повʼязані 

з кольорами. На рисунку 3.36 представлено квітку, яку створено за 

допомогою вербальних одиниць, які, в свою чергу, сформовані різними 

шрифтами й широкою палітрою кольорів.  

Як бачимо, кожна із пелюсток цієї «вербалізованої квітки», як і її 

серединка, містить лексичні одиниці, які повторюються у довільному 

порядку. Їх кількість на кожній пелюстці варіюється, що, відповідно, 

залежить від розміру та насиченості обраного кеглю.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F&action=edit&redlink=1
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На кожній із пелюсток та в середині розміщено лексичні одиниці (у 

різній послідовності): nature, romance, love, flower, piece, freedom, beauty, 

flower, spring. Серединка й пелюстки «вербалізовані» та переплітаються між 

собою. Вербальні одиниці, які утворюють одну пелюстку, поступово плавно 

переходять в іншу, тобто стають її частиною.  

Форма «вербалізованої квітки» ідентична формі традиційної квітки. У 

цьому випадку шрифт та колір є ключовими формо- та змістонаповнюючими 

складниками, які мають досить потужну прагматичну спрямованість. На 

противагу цій квітці уявимо традиційну, відому всім одноколірну або 

різнобарвну. Саме у таких випадках колір є провідним модусом, який і 

визначає межу впливу та естетичні ефекти зображуваного обʼєкта, на 

відміну від того, який представлено на рисунку 3.36.  

Палітра кольорів та їх відтінків у цьому випадку нефіксована. Квітка 

різнобарвна й визначити превалюючий колір складно. На фоні інших 

кольорів та кеглів у вічі впадає більший за розміром. Тому видається, що 

саме він найбільш задіяний до процесу творення «вербалізованої квітки». 

Вартим уваги є й те, що лексема квітка, яка власне дублює й сам 

аналізований обʼєкт, представлена кількома відтінками зеленого кольору, 

має інший відтінок. У цьому випадку шрифт виконує змістовиділяючу 

функцію. Отже, можемо стверджувати: цьому прикладу характерна 

цілісність, композиційна сумісність, єдність стилю, форми і змісту.  

 

     

  Рис. 3.36 [1138]            Рис. 3.37 [1197] 

 

http://www.dreamstime.com/stock-illustration-flower-icon-made-words-colorful-image44840409
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На рисунку 3.37 зображено «вербалізований велосипед», який 

складається з англомовних вербалізованих частин: рами, коліс, керма, 

педалей, сідла, ножних гальмів, ланцюгової передачі, спиць, шин та ін. В 

уяві пересічного індивіда кожна «вербалізована деталь» має невербальний 

відповідник. Це нестандартний велосипед.  

Поза сумнівом, у його творенні важливу роль відіграє шрифт, за 

допомогою якого власне його й сформовано. Він повністю відповідає формі 

традиційного велосипеда. Розміщення вербалізованих компонентів 

максимально «підлаштоване під необхідну форму». У цьому випадку шрифт 

виконує ідентифікуючу й змістовиділяючу функції. Аналізованому рисунку 

також характерна цілісність, композиційна сумісність, єдність форми й 

змісту, гармонійність.  

На наступних рисунках представлено лексему “love”. Окрім однакової 

гарнітури та розміру шрифту, обидва рисунки (рис. 3.38 та рис. 3.39) містять 

декоративні елементи, які увиразнюють зміст. Вочевидь, створення саме 

таких зображень вимагає додаткових зусиль та неабиякої креативності. 

Шрифт на цих рисунках виконує конкретизувальну та змістовидільну 

функції. Їм також притаманна цілісність, композиційна сумісність, єдність 

форми й змісту, гармонійність. 

                                   

Рис. 3.38 [1177]                     Рис. 3.39 [1124] 

 

Лексему “vote” представлено за допомогою різних розмірів 

шрифту (рис. 3.40). Вона має незвичну репрезентацію. Її семантику 

підсилено низкою лексем та словосполукою, які безпосередньо повʼязані з 

http://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=766428
http://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=853352
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процесом голосування: election activity, law, yes, independence, rights, choice, 

position, news, you, do, lead, social, rule, life, top, join, democracy, development, 

important, guarantees, politics, equality, dollar, economics, financial, fight, civil, 

democrats, republicans, crisis. Лексема “vote” складається з чотирьох літер, 

які, своєю чергою, утворені з 33 лексем, 1 словосполуки та 1 символу валюти 

$. В аналізованому фрагменті шрифт виконує узагальнюючу, ідентифікуючу 

й змістовиділяючу функції. Крім того, йому також притаманні цілісність, 

композиційна сумісність, єдність стилю, форми й змісту, гармонійність. 

 

                

                               Рис. 3.40 [1215]  Рис.3.41 [1139] 

 

Рисунок 3.41 був обраний не випадково, оскільки на ньому зображено 

знак питання, семантику якого підсилено теж за допомогою низки лексем у 

питальній формі на чорно-білому фоні, які повторюються: why, who, where, 

when, what, how. І у цьому випадку шрифт виконує змістовиділяючу 

функцію. Тут також прослідковуємо єдність стилю, дублікацію форми, 

гармонійність поєднання різних модусів тощо.  

Отже, шрифт виконує низку різноманітних функцій. Із-поміж 

ключових можна виокремити такі: конкретизувальну, узагальнювальну, 

ідентифікувальну, змістовидільну. Серед основних параметрів шрифту щодо 

інших модусів можна виокремити цілісність, композиційну 

сумісність/несумісність. Крім того, слід звертати увагу й на єдність та 

суперечність стилю, форми і змісту, гармонічність/негармонічність, звʼязок 

гарнітури зі змістом, пропорційність/непропорційність елементів 

мультимодальних повідомлень, відповідність гарнітури змісту.  

http://www.shutterstock.com/pic-106262879/stock-vector-word-vote-made-of-different-important-statement-words.html
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3.3. Типи непіктографічних і нефотографічних ресурсів та їх 

призначення в англомовному масмедійному комунікативному просторі 

 

Проаналізуємо складники, які входять до групи «Непіктографічні та 

нефотографічні елементи», складники якої  поділяємо на: 

 знаки пунктуації (крапка, кома, крапка з комою, знак оклику, 

знак питання, двокрапка, одиничні та подвійні лапки, дужки (круглі, 

квадратні, фігурні (однокомпонентні, двокомпонентні)), тире, апостроф, 

дефіс); 

 діакритичні знаки (акут, циркумфлекс, гравіс, знак наголосу, 

макрон, тильда тощо); 

 типографічні й інші допоміжні знаки; 

 цифри (числа); 

 математичні символи; 

 абревіатури, що поєднують виключно невербальні одиниці чи 

вербальні й невербальні складники одночасно.  

Зауважимо, що розділові знаки не належать до англомовної алфавітної 

графічної системи, однак є важливими компонентами комунікації. Це 

окрема система знаків, які, як свідчить проведений аналіз, можуть також 

функціонувати самостійно, не будучи залученими до симбіозу різних 

систем. Розділові знаки, на які звертаємо увагу, не тільки виконують свою 

первинну функцію, а й здебільшого виступають у зовсім іншій ролі, цілком 

відмінній від загальноприйнятих стандартів і норм. У традиційному 

уявленні вони – невідʼємні складники тексту, виражають емоційний стан 

мовця, показують паузи під час писемної інтеракції або закінчення думки. 

Корпус фактичного матеріалу дає підстави стверджувати, що такі 

невербальні елементи сприяють тому, що англомовний масмедійний простір 

набуває ознак мультимодальності. 

Знаки пунктуації. Аналізуючи крапки, коми, крапки з комою, 

двокрапки, знаки оклику, знаки питання, тире, апострофи і дефіси, 
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зазначимо, що на відміну від лапок, цифр та дужок, первинне функційне 

призначення наведених вище компонентів однозначне і здебільшого не 

містить варіацій. Враховуючи, що випадки нетипового використання 

трапляються, наведемо приклади для ілюстрації їх можливостей, 

дистрибуції та семантичного навантаження.  

З-поміж усіх знаків пунктуації крапки, окрім усталеної функції, також 

використовують і з іншою метою, однак це не суттєво впливає на зміст 

речення чи тексту. Здебільшого такі варіанти близькі до сталих. На рис. 3.42 

три крапки у першому реченні свідчать, що компанією ще не все 

запропоновано споживачам. Складається враження, що читачу дають 

можливість домислити кінець. Проте у другому реченні, завдяки трьом 

крапкам ці можливості обмежені, адже реципієнт підсвідомо розуміє, що це 

продовження першого. Аналізовані елементи, сукупність яких у 

конкретному випадку є єдністю одного модусу, активізує увагу читача на 

початку другого речення і повертає до першого. Подібна комбінація сприяє 

тому, що інформація отримує статус експліцитної. Тому можна вважати, що 

три крапки здатні виконувати функцію імпліцитності чи експліцитності. 

    

                     Рис. 3.42 [919, c. 2]                                       Рис. 3.43 [881, c. 153] 

 

Рис. 3.43 певною мірою подібний до рис. 3.42, оскільки містить 

аналогічну побудову речень. Проте семантичне навантаження речень 

вагоміше завдяки повторенню лексеми “imagine”. Три крапки у перших 

реченнях спонукають до роздумів. Разом з тим речення вкінці, розпочате з 

трьох крапок, є логічним завершенням попередніх і дає відповідь на них. 
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Отже, крапки на початку речень або висловлювань є засобом, що веде до 

розвʼязання проблеми, тобто тим містком, що порушує проблему (озвучує її) 

та пропонує вихід із ситуації. 

Три крапки (рис. 3.44 та рис. 3.45) також є модусом, що виконує 

функцію протиставлення, підсилену сполучником but. 

  

Рис. 3.44 [903, c. 54] 

 

  

Рис.3.45 [929, c. 42] 

Рис. 3.46–3.47 демонструють короткі речення, крапка у яких завершує 

висловлену думку. На рис. 3.47 простежуємо певну гру кольору, адже саме 

речення виконане в зовсім іншій кольоровій гамі на противагу крапці. 

Оскільки червоний відтінок правомірно вважають потужним інструментом 

впливу, то аналізований знак можна розглядати як засіб привернення уваги 

реципієнта. Крапки на рис. 3.48 – додатковий модус, що доповнює зміст 

статті. 

              

          Рис. 3.46 [872, c. .63] Рис. 3.47 [1046, c. 13] Рис. 3.48 [870, c. 26] 

 

Перелік функцій автомобіля марки «Тойота» відображає рис. 3.49 

Крапка після кожного прикметника свідчить, що представлене авто 

настільки досконале, що кожне коротеньке речення (однослівне чи 

двослівне) закінчується крапкою, яка символізує завершений смисл. У цьому 

прикладі крапка є засобом акцентування уваги на характеристиці відповідної 

марки, якою компанія пишається.  
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 Рис. 3.49 [872, c. 22] 

 Крапки бувають різними за формою й розмірами. На рис. 3.51 та 3.52 

вони квадратні, на відміну від круглих, які були проаналізовані вище. Іноді, 

як на  рис. 3.50, крапка є частиною назви компанії. На рис. 3.51 акцентовано 

увагу на проблемі забруднення навколишнього середовища.  

Цей процес представлено кількома модусами, які уможливили 

лаконічність викладу. Характерно, що три крапки мають червоне 

забарвлення. Вони слугують невербальним сигналом, який застерігає 

людство від небезпеки, неощадливого споживання енергії і змушують 

замислитися над тим, як діяти. 

             

                       Рис. 3.50 [813, c. 10]                              Рис. 3.51 [870, c. 8]    

 

Щодо тире, то вони виконують покладену на них функцію та 

виступають засобом пунктуації:  

“The local saying—“Al labor me voy, no sé si volveré—translates as “Off 

to work I go, I donʼt know if Iʼll make it back” [877, c. 44].   Зауважимо, що 

дефіси інтенсифікують зміст, акцентуючи на найбільш важливих аспектах 

рекламованого, ефективності пропонованих товарів та послуг (рис. 3.52, 

3.53). 

https://textypesen.com/buika/si-volver/
https://textypesen.com/buika/si-volver/
https://textypesen.com/buika/si-volver/
https://textypesen.com/buika/si-volver/
https://textypesen.com/buika/si-volver/
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   Рис. 3.52 [815, c. 132]    Рис. 3.53 [870, c. 141]       Рис. 3.54 [1051, c. 17] 

Вони також слугують засобом мовної економії, дають змогу лаконічно 

представити матеріал, рекламуючи відповідний продукт. Дефіси сприяють 

уникненню деталізованого опису та виконують функцію компресії (рис. 

3.54 – 3.56).  

        

      Рис. 3.55 [870, c. 20]                 Рис. 3.56 [1121] 

Двокрапці, апострофу та крапці з комою зазвичай належить традиційна 

роль – уточнення інформації або її специфікація (рис. 3.57).  

 

 

 

 

 

 

      Рис. 3.57 [773, c. 10] 

Рис. 3.58 представляє використання лапок у лексемі itʼs. Цей приклад 

вартий уваги, оскільки на фоні білих літер апостроф виділено червоним 

кольором. Він ідентичний до одного з обраних забарвлень, використаних у 

рекламному блоці. Його прагматичний потенціал свідчить про бажання 

максимально відповідати обраній гамі. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://causeeffect.asia/wp-content/uploads/2017/03/4-1024x310.jpg&imgrefurl=https://causeeffect.asia/optimising-brickfields-asia-colleges-bac-facebook-ads-part-2/&docid=ogD9YfuQKTmMyM&tbnid=uvJJ4zX0d3-wmM:&vet=1&w=1024&h=310&client=firefox-b-d&bih=654&biw=1366&ved=0ahUKEwjwobGvqbbgAhVHpYsKHcQWDSMQ__EBCAM&iact=c&ictx=1
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Рис. 3.58 [873, c. 3] 

Знак оклику в англомовному комунікативному просторі може 

виконувати і традиційну, і нетрадиційну роль. Зазвичай він є компонентом 

окличних речень, репрезентуючи емоційний стан мовця, закликаючи його 

щось зробити, сфокусовуючи увагу на чомусь (рис. 3.59, 3.60).  

                         

  Рис. 3.59 [878, c. 11]              Рис. 3.60  [878, c. 136 ] 

В іншому прикладі (рис. 3.61) ключовим компонентом виступає 

нетипове використання знаку оклику. Аналізований графічний засіб не 

належить до тих одиниць, що зʼявляються на екрані внаслідок натискання 

однієї із клавіш на клавіатурі компʼютера.  

В основі знаку оклику лежить близько двохсот позначок, які 

використовують на позначення людей незалежно від їх гендерної 

приналежності. Він виконує атрактивну функцію. Тематика рекламного 

блоку є причиною такого вибору для привернення уваги осіб, що мають 

намір працювати в фінансовій сфері. 

Абревіатура ESG на рис. 3.62 використана замість англомовного 

відповідника Environmental Social and Governance. В її основу покладено три 

критерії, що допомагають визначити майбутні фінансові показники 

компаній завдяки інвестиціям. Літеру S замінено знаком питання. Графічно 
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за формою знак питання частково співпадає із заміщуваною літерою. У 

цьому випадку залучення елемента зумовлено тим, що існує багато питань, 

на які складно дати відповідь. Частина компаній у сучасних умовах під 

загрозою, тому виникає фінансова потреба знайти можливі шляхи виходу із 

ситуацій, що склалися. 

    

   Рис. 3.61 [718, c. 80]                                       Рис. 3.62 [731, c. 19] 

Лапки. Особливу роль у масмедіа відіграють лапки, які в писемному 

англомовному комунікативному просторі часто вживані та необхідні. Як 

відомо, ці графічні ресурси призначені для цитування. Відповідно до 

стандартного шрифту лапки, у яких використано цитати, – невеликі за 

розміром і мають “акуратний” вигляд, оскільки вони є частиною тексту і 

виконують свою типову, притаманну їм роль.  

Принагідно нагадаємо, що ми виокремили кілька типів лапок, 

характерних для масмедіа: одиничні лівосторонні, одиничні правосторонні, 

подвійні парні та подвійні непарні. Два останні типи найбільш поширені в 

сучасній англійській мові: (1) Christopher Beam, column, Slate: “The current 

political climate is veritable petri dish for swine flu fears. For one thing, the debate 

over health care reform has already stirred up suspicious theta the government 

will use medicine to hurt the American people. … A caller recently told Glen Beck 

that if ʼ this were five years ago Iʼ d probably say definetely Iʼll take this (the 

vaccine).ʼ Perhaps, there is a simpler, more elegant explanation for why members 

of both political extremes refuse to get vaccinated: natural selection” [1026, c. 2]. 

(2)“I saw an absence of hope,” Milburn says. “Young people saying, ʼwe 

want to have a stake in our communities but no one is showing us how to do 
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itʼ” [1026, c. 2]. 

Аналіз ілюстративного матеріалу дає підстави стверджувати, що 

подвійні непарні лапки уживають замість подвійних парних. Звідси 

випливає, що ці типи можуть бути взаємозамінними. 

                                              

Рис. 3.63 [917, c. 13]        Рис. 3.64 [1026, c. 2] 

У масмедійному просторі спектр потенційних можливостей лапок 

дещо ширший і часто виходить за межі звичного цитування. У деяких 

ідентифікованих прикладах лапки виконують зовсім інші ролі. Відтак їм 

притаманна поліфункційність. Зауважимо, що вони різні за формою та 

розмірами. Одні з них більш насичені, інші менш. Подвійні непарні лапки 

також покликані виконувати функцію уточнення або додаткового 

пояснення з позитивною або негативною конотацією. Трапляються 

випадки, коли експліцитно висловити щось не вдається, тому доводиться 

вдаватися до імпліцитних змалювань ситуацій або явищ дійсності.  

           

 

Рис. 3.67 [779, c. 7] 

Характерною для лапок є функція атракції. Зауважимо, що вони здатні 

виконувати кілька функцій одночасно, які можна поділити на дві групи: ті, 

що впливають на зміст, та ті, що не впливають (тобто технічні або естетичні, 

  Рис. 3.65 [917, c. 17]   Рис. 3.66 [1054, c. 9] 
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які часто використовують із декоративною метою (рис. 3.68)).  

Відзначимо, що їх можна вважати маркерами, які вказують на початок 

і кінець фрагментів англомовного масмедійного комунікативного простору.  

                                     

Рис. 3.68 [1047, c. 18]           Рис. 3.69 [833, c. 9A] 

 

                                  

Рис. 3.70 [805, c. 39]            Рис. 3.71 [1051, c. 39] 

На рис. 3.71 спостерігаємо дворазове використання подвійних 

непарних лапок, одні з яких є цитуванням слів особи. Частина тексту в 

лапках займає більше, ніж дві третини усього. Необхідно звернути увагу на 

заголовок, представлений у подвійних непарних лапках. Він є повним 

дублікатом слів, що також процитовано в інших лапках того ж тексту. 

Невідʼємна частина сучасного англомовного комунікативного 

простору – цитування у подвійних парних та подвійних непарних 

лапках (рис. 3.72 – 3.73). У них відтворено зміст зазвичай одного ключового 

речення, ідентичного до того, яке представлене в тексті. Лапки різні за 
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формою, кольором та розмірами й, на нашу думку, слугують засобом 

графічної дублікації та інтенсифікації семантики тексту (повторне 

наголошення на ключовій ідеї тексту). Принагідно зазначимо, що різна 

локація на шпальті є частиною тексту, яка корелює з ним.  

 

Рис. 3.72 [929, c. 2] 

 

Рис. 3.73 [929, c. 23] 

                             

               Рис. 3.74 [929, c. 53]                  Рис. 3.75 [1087, c. 18] 

 

На рис. 3.76 у структурі тексту використано лівосторонні подвійні 

лапки, які є його ініціальною семантично навантаженою частиною. 

Трапляються випадки, коли лапки мають різні розміри (рис. 3.77), однак 

виконують ідентичні функції. Крім того, як бачимо, поруч є цитата, взята з 

цього ж тексту. Англомовному комунікативному простору притаманне 

залучення декоративних елементів як частин тексту. Йдеться про 

різноманітні лінії, насиченість та кольорову гаму які варіюються й залежать 

від кожного конкретного випадку. 
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        Рис. 3.76 [1026, c. 2]                  Рис. 3.77 [1076, c. 80] 

Рисунок 3.78 вартий уваги, оскільки лапки, що виділяють одну і ту ж 

цитату, різні за розміром. Ті, що відповідають першій літері початку тексту,  

великі. Друга літера тієї ж лексеми, як і увесь текст загалом, мають 

однаковий розмір і, відповідно, лапки ідентичного розміру. Спостережено, 

що подібні випадки не частотні в англомовному комунікативному просторі. 

Їх ліву частину можна вважати засобом атракції та декоративним елементом 

часопису. Як відомо, для редакції важливо візуальне оформлення їхніх 

видань. 

 

Рис. 3.78 [870, c. 14 ] 

Дужки. В англомовному масмедійному просторі особливу роль 

відіграють дужки, які виконують кілька функцій. Передусім зазначимо, що, 

окрім традиційного використання круглих дужок як знаків пунктуації у 

складі тексту, які додатково пояснюють зміст, уточнюють сказане поза 

текстом в дужках, активно залучають квадратні, фігурні, атипові 

видозмінені (контекстуально залежні). Класично під дужками розуміють дві 

конвенційні позначки визначеної форми та розмірів, регульовані 

автоматично у Microsoft Word. Відповідно до категорії числа дужки – це 

множина. Однак поширена тенденція залучення лише однієї дужки (правої 

або лівої) чи двох (праві або ліві). Розглянемо означені варіації детальніше. 

Аналізуючи круглі дужки, зауважимо, що найчастотніше в 

англомовному комунікативному просторі вони виконують роль уточнення і 
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є частиною тексту. Наприклад, Mary, Queens of Scots was an enthusiast; her 

clubs were carried by students she called “cadets” (now known as “caddies”) 

[1014, с. 108].  

Трапляються випадки, коли у дужках подано окреме речення: Which 

makes sense, since Hyland is also an artist. (His painting of Horak Zsolt, a friend 

of his in Budapest, is at far right.) he also loves a party, and the T staff would often 

repair to his little penthouse aerie, where we always felt as if it were at a Holy 

Golightly cocktail hour, not the least because his cat, Rocco (center), has retro 

movie star qualities [849б с. 4]. В аналізованому випадку дужки можна 

вважати графічним маркером, що слугує оболонкою для уточнення, 

скеровує читача до певних обʼєктів, вказує, яке фото ілюструє вербальний 

опис.  

 

 

 

 

 

Рис. 3.80 [840, c. 16] 

Наведемо інший приклад: The larger-than-life Italian design wizard 

Carlo Mollino was the muse for “Absolute Fabulist” (Page 68), shot by the 

photographer David Slijper [840, c. 18]. … Як спостерігаємо, автор кілька разів 

послуговується дужками. У першому прикладі інформація  «прокладає 

шлях» розкриття висловленого до дужок, вказує сторінку журналу, на якій 

власне розміщена вказана стаття.  

У випадку, якби не було цього графічного компонента в тексті, 

авторові довелося б відійти від обраної стратегії лаконічності та детальніше 

розкрити зміст. Однак такий формат дає змогу добре й швидко зрозуміти, де 

можна знайти інформацію про “Absolute Fabulist”. Дужки в аналізованому 

контексті сприяють логічній компресії тексту. 

Наведемо ще один приклад: A regular contributor to the magazines W 

            Рис. 3.79 [840, c. 16] 
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(center) and 10 (far right), Slijper says he hopes to travel down new roads with 

his next photographic series, literally [853, c. 4]. Він безпосередньо стосується 

наведеного зображення. Описуючи журнали, автор демонструє 

фотосвітлини, вказуючи  їх локацію на сторінці поруч із текстом, 

скеровуючи читача до унаочненого матеріалу.  

Це також розширює межі запропонованого вербального складника, дає 

змогу візуально побачити те, про що конкретно йдеться, й за рахунок 

невербального засобу збільшує не лише обʼєм тексту, але й його семантичне 

наповнення. Вважаємо, що дужки тут доречні. Зауважимо, що у їх 

відсутності виникло б питання про доцільність зображень, розміщених 

поруч. однак фотознімки підписані, розміщені горизонтально й ледве 

помітні через мінімалістичний кегль.  

Отже, традиційні дужки як пунктуаційні знаки виконують кілька 

функцій: уточнювально-лаконічну; дейктичну; змістово-розгалужуючу. 

Необхідно зазначити, що дужки без тексту не мають у проаналізованих 

прикладах смислового навантаження. Реалізація перерахованих функцій 

можлива, якщо вони перебувають у вербальній дистрибуції. 

Щодо фігурних дужок, то, як зображено і на рис. 3.81 і 3.82, і в корпусі 

фактичного матеріалу їх не використовують у загальному тексті як графічні 

вкраплення в межах лінійної вербальної канви. Помилковим було б 

твердження про те, що вони не є частиною англомовного простору. Власне 

дужки одні з його структурних елементів і покликані виконати певну 

функцію. Рис. 3.81 підтверджує висловлені міркування, оскільки, 

розглядаючи повністю мультимодальний масмедійний текст, бачимо, що 

найважливішу, на думку автора статті, інформацію розміщено посередині 

шпальти з коротким вербальним супроводом, який дає змогу зрозуміти 

зміст. Крім атрактивної функції, фігурні дужки також виконують 

змістовидільну й уточнювальну, оскільки є графічним засобом обрамлення 

частини мультимодального тексту й змушують читачів зосередити увагу 
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саме на частині, що підлягає графічному маркуванню. Вони також чітко 

вказують на ініціальну та фінальну частини тексту.  

 

 

 

Рис. 3.81 [917, c. 87] 

Рис. 3.82 відмінний від попереднього тим, що містить дві фігурні праві 

дужки. Таку варіацію спостерігаємо в назві рубрики. На її початку 

розміщений орел як символ американської лінгвокультури. Назва вміщує 

два накреслення шрифту: курсив друкований, у двох правих дужках подано 

другу частину назви Culture Club. Ці графічні маркери, окрім форми та 

кеглю, нічим не примітні й виконують роль традиційних круглих чи менш 

поширених квадратних дужок, оскільки у них подано коротку вербальну 

конструкцію, яку можна вважати частиною заголовку “Your Independent 

Culture Club” або “Your Independent. Culture Club”.  

Поділяючи обидва припущення, висловимо міркування на користь 

останнього. Причиною цього вважаємо дужки, які, з одного боку, не 

ускладнюють процес читання, а з іншого – сповільнюють його. Ми також 

схильні вважати, що ці дужки виконують функцію акцентування уваги, 

оскільки продуценти прагнули наголосити, що йтиметься саме про Culture 

Club у виданні “Independent”. 

 

Рис. 3.82 [1027, c. 13] 

Квадратні дужки на рис. 3.83 виконують функцію уточнення, 

деталізуючи авторські ідеї. На  наступному рис. 3.84 дужки за формою й 

структурою дещо відмінні. Вони містять додаткові декоративні елементи. 

Якщо в окремих обґрунтованих вище прикладах зміст зрозумілий без 
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інформації в дужках, то в аналізованому контексті зміст речення втрачено. 

Дужки не є другорядними, а виступають змістотворчими елементами 

речення: I donʼt think [PR is] put on the top of the at most. [723, c. 23] Вони 

лімітують можливості прочитання.  

Така конструкція дає змогу припустити, що автор із певних причин не 

робить акцент саме на цій частині речення й намагається, щоб читачі її 

оминули. Однак це зробити цілком неможливо, оскільки частини одного й 

того ж речення розміщені у лінійному порядку. 

 

 

Рисунок 5 

 

Рис. 3.83 [880, c. 60] 

Одинична права дужка на рис. 3.84 є засобом структурування 

інформації. Вона слугує елементом, що поділяє наведений текст на дві 

половини. Важливіша ліва частина, що підтверджує розмір кеглю. Менш 

важлива права. Представлений приклад дає змогу стверджувати, що дужка 

також заміщує частину тексту й виконує функцію компресії. Продуценти 

зробили такий вибір, оскільки без дужки слід було б використати принаймні 

крапку, а для більш логічної послідовності збільшити текст.  

 

 

 

Рис. 3.84 [889, c. 89] 

Привертає увагу рис. 3.85. Елементи, розміщені на ньому, нагадують 

некодифіковані дужки. Їх вибір зумовлений стилем написання. Графеми “D” 

та “G” трансформовані. Їхня форма видозмінена завдяки накресленню. 

Дотримуючись обраного стилю, дату та місце проведення анонсованого 

заходу представляють за допомогою дужок, що мають неабияку схожість із 

аналізованими графемами. Різнолінійна локація таких елементів за 
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допомогою кеглю орієнтує та інформаційно насичує, не ускладнюючи 

перцепцію, а, навпаки, значно пришвидшує її.  

Оригінальність обраного стилю свідчить про те, що нетрадиційні 

дужки теж мають право на існування й здатні не лише естетично 

репрезентувати інформацію, а й сприяти її швидкому прочитанню й 

відповідно розумінню. Лаконічність та компресивність – невідʼємні 

функційні ознаки. Такі дужки можна вважати одночасно засобом 

структурування інформації. 

Продемонструємо й інші можливості дужок (рис. 3.86). Завдяки так 

званим емотиконам вони досить часто виконують роль посмішки, імітуючи 

вираз обличчя. Цей елемент на сучасному етапі надто популярний серед 

комунікантів. Дужка надає рекламі особливого шарму, робить її живою, 

“промовляючи” до потенційного читача. “Програвання” назви теж має 

відповідний ефект. 

 

Рис. 3.85 [813, c. 1]                                          Рис. 3.86 [1102] 

Цифри. В англомовному комунікативному просторі поряд із 

вербальними засобами інтенсивно використовують цифровий модус. Його 

функційне призначення різне. Це залежить від кожного конкретного 

випадку. Часто поруч із цифрами спостерігаємо інші умовні позначки або 

скорочення, які можуть бути розміщені і спочатку, і в кінці. Водночас у 

сучасному англомовному світі цифри покликані замінити лексеми й додати 

текстовому фрагменту бажаної колоритності, компресуючи його зміст. 

Поширені випадки, коли цифри використовують у вербальному оточенні. 

Замість них могла б бути звичайна лексема. Рис. 3.87 демонструє кілька 

способів сполучуваності числового й вербального модусів: A bed so 

sumptuous itʼs been 100 years in the making [1042, c. A23]. Усталеною є 

https://www.digitalvidya.com/blog/relaunch-of-britannia-good-day-made-a-significant-boost-in-its-perception-and-sales/
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стратегія залучення цифр у поштових адресах (Harrods, KnightsBridge SW1; 

Solo9W57). Номери телефонів в уяві насамперед асоційовані з 

числами (рис. 3.87). Підтвердженням, що стосується дистрибуції, слугує 

приклад SINCE 1905 [782, c. 3].  

 

Рис. 3.87 [1042, c. A23] 

В англомовному комунікативному просторі цифри покликані 

репрезентувати: 

– вік (Lily Wiletts, 27, was on her way to Blackpool with partner Sam 

Wadsworth, 26, when a tanker caught fire, bringing the M62 to a halt [1042, c. 

D6]; Last year, an 88-year-old woman was admitted to NYU Langone Medical 

Center in a nearly comatose state, unable to walk or swallow and bearly able to 

breathe [1042, c. D6]; 

– час (Mum-of two Lily grabbed a blanket from the back of their Citroen Dispatch 

and lay on the sweltering tarmac for about 20 minutes [872, c. 75 ]); 

– кількість (estimates range from 14,500 to 18,100 [National Geographic. 2009. 

No. 1. Vol. 215. January. P. 75]); (“War, war, war! “ roared the 5, 000 volunteers 

of the January 3d Division of Blackshirts; and then, “Duce! Duce! Duce!” Never 

before during the six-month period of strained relations between Italy and 

Abyssinia had his followers heard Mussolini call for war [872, c. 75 ]); 

– дату (роки) (100, 75, 50 YEARS AGO; 1910 Servant Problem Solved); After 

opening in 1982, avant garde Manchester nightclub the Haçienda lost money hand 

over fist for years [813, c.17]; The same is true of the shocks of ʼ86 and ʼ91; they 

were passing events [813, c. 17]. 

– дату (місяць та день) (The farthest Mussolini had gone heretofore was this 

public speech of May 24, when he said: “We are circumspect about the decision, 

but once the decision is made we will never turn back.” [809, c. 18] ; Attend the 

Asti D.O.C.G.: Multi-Sensory Experience, a three-day program featuring tastings 
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and seminars, October 13th -14th-15th [c. 5]); 

– дату (день, місяць, рік) (The Moment I|26|09: Poeria [1086, c. 11]);  

– грошові еквіваленти (With a minimum charge of 20 cents a day for a small 

family, a service company has been formed to wash the dishes of tenants of 

apartment houses [809, c. 27]); 

– вартість (According to a recent study by Yahoo Travel and Harris Interactive, 

75 percent of Americans plan to travel this summer, with the average household 

spending more than $1, 700 [809, c. 13]). 

Сполучуваність цифр та символів проілюстровано на рис. 3.88. Цифри 

й лапки 43” репрезентують діагональ екрана, цифри й символи, які 

позначають британську валюту, пропонуючи дві ціни – до і після зниження 

вартості товару. Для позначення вищої ціни, яка не є валідною, використано 

закреслення як один із прийомів та технік графічного оформлення, що дає 

змогу лаконічно подати інформацію без залучення словесних еквівалентів. 

Рис. 3.89, окрім аналогічного поєднання цифр та грошових символів 

зображує 20GB як вказівка на кількість доступного Інтернету за означену 

вартість. Як бачимо, поширена тенденція використання чисел та інших 

знаків або літерних абревіатур може передувати і наслідувати кількісні 

показники. 

Рис. 3.88  [1051, c. 23]     Рис. 3.89 [1051, c. 8] 

Очевидне використання позначки, що замінює вербальну одиницю – 

percentage (відсотки): 75 % Off Installation [880, c. 3]. This could improve fuel 

emissions by 45 % [880, c. 3]. Однак в англомовному комунікативному 

просторі трапляються такі випадки, коли вищезазначений символ 

позначений лексичним еквівалентом: According to a recent study by Yahoo 

Travel and Harris Interactive, 75 percent of Americans plan to travel this summer, 

with the average household spending more than $1, 700 [809, c. 32].  Характерне 
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для англомовного масмедійного простору використання чисел, дефісів та 

лексем (в однині): Worldʼs 5-star airline [809, c. 34]; Sign up now for the 3-

Month Cash Back Bonus [809, c. 21]. Типовими є також такі комбінації: 

– залучення цифр і слешу, скерованого вправо pre-9 / 11 days [813, c. 

28]; (…cheap airline tickets will continue to drive tourism from America above 

and beyond the pre-9 / 11 days [813, c. 35]); 

        – використання цифр й буквосполук th для репрезентації дат: Asti 

D.O.C.G. invites you to visit the following locations on October 12th &13th and 

19th &20th to enjoy a complimentary glass of Asti and a chance to win a trip to 

romantic Italy [729, c. 24]). 

В англомовних засобах масової комунікації значний відсоток 

медійного простору охоплюють інформаційні блоки, у яких детально й 

полівекторно висвітлено новини фінансових ринків. На рис. 3.90 і 3.91 

використано цифри, що відображають стан кредитних ринків у різних 

валютних еквівалентах. Фінансовий приріст компаній продемонстровано за 

допомогою цілих та дробових чисел (рис. 3.91). Числа з сотими та десятими 

розмежовані крапками. Позитивну фінансову динаміку проілюстровано 

арифметичним знаком +, негативну –. 

                                   

Рис. 3.90 [776, c. 23] Рис. 3.91 [776, c. 26] 

Однією із поширених тенденцій у сучасному англомовному 

комунікативному просторі є використання літери та цифри поруч. 

Наприклад, “Traffic tan on M 62”, “Citroën starts to answer all the questions as 

C5 raises expectations” [1055, c. 96 ]. Аналіз свідчить, що схильність 
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рекламодавців до використання цифр замість лексем набуває ознак 

тенденційності (рис. 3.92 та рис. 3.93). 

           

Вартими уваги у цьому аспекті є рис. 3.94 та рис. 3.95, на одному з 

яких простежуємо кореляцію вербальних і невербальних компонентів. 

Двійка є еквівалентом лексем two та to, іноді їх частин (to), незважаючи на 

те, що спелінг цифри – two. Крім того, на рис. 3.95 вона «підносить префікс 

eco до квадрату», що підсилює значення слова екологічний. Розуміємо, що 

цей транспортний засіб екологічно чистий, удвічі чистіший за інші. Рис. 3.94 

підлягає такому дешифруванню: essential to energy.

 

Рис. 3.94 [877, c. 39]     Рис. 3.95 [982, c. S20] 

 

Неможливо залишити поза увагою й наступний приклад (рис. 3.96), 

оскільки це один із найбільш неординарних випадків із цифровим модусом, 

ідентифікований в англомовному комунікативному просторі. Знижка на 

продукти харчування виражена кількома модусами: цифровим, 

ілюстративним (тарілка зі стравою), математичним символом (%) та 

вербальним.  

Функцію цифри “0” виконує тарілка, доповнена цифрою 5, що вказує 

на знижку 50 %. Таке “сплетіння” кількох модусів максимально зближує 

читача зі світом реклами, де за допомогою засобів графіки уявне стає 

реальним, близьким для свідомості. 

На рис. 3.97 представлено рекламу косметичного засобу, який, як 

свідчать графічні репрезентанти, настільки ефективний, що здатний 

               Рис. 3.92 [729, c. .38]          Рис. 3.93 [1050, c. 100] 
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забезпечити його користувачеві 48 годин впевненості. Поєднання кількох 

модусів в єдине ціле (зображувального у формі годинника, співвідносного з 

цифровим та вербальним) дає змогу ідентифікувати правомірну семантику, 

провівши паралелі ефективного рекламного засобу із чіткістю роботи 

годинників.   

 

                 Рис. 3.96 [979, c. 13]                                         Рис. 3.97 [1105] 

 

Підтвердження поширеної тенденції використання цифр, які 

виконують роль повноцінної лексеми, знаходимо на рис. 3.98 Замість for 

залучено цифровий модус 4. Лексеми four та for не співпадають ні за 

семантикою, ні за графічним вираженням, однак успішно виконують 

покладені на них трансформовані функції.  

Вимова одного і другого (транскрипційне відображення) теж має 

розбіжності, якими певною мірою можна було б знехтувати, однак заміна 

однієї лексеми на іншу призвела б до правомірності семантичного змісту 

речення. Отже, цифровий модус нівелює ці неточності та асимілює один 

варіант прочитання до іншого. Сполучення вербального та невербального 

(цифрового модусу) на рис. 3.99 вказує на ціну, за яку можна придбати другу 

одиницю рекламованого товару (2nd BOX ONLY 10c [1105]).  

                  

     Рис. 3.98 [1085, c. 37]                 Рис. 3.99 [1105] 
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   Корпус фактичного матеріалу дає всі підстави стверджувати, що 

цифри виконують важливу роль в англомовному масмедійному 

комунікативному просторі, як і математичні символи. Без таких елементів 

комунікація мала б трансформований вигляд, оскільки усіх їх можна 

замінити вербальними відповідниками.  

Це принаймні збільшило б загальний обсяг інформації. Однак такі 

тактики не типові, хоча іноді саме їм надають перевагу. У інфографіці це 

виключено, адже надаючи перевагу точності й лаконічності, виникає 

потреба в передачі великих обсягів інформації з мінімальним залученням 

вербальних одиниць. 

Діакритичні знаки.  В англомовному масмедійному комунікативному 

просторі важливу роль відграють діакритики (див. табл. 3.1). Діакритичні 

знаки – це надрядкові або підрядкові знаки біля букв, які вказують 

на вимову, що відрізняє їх з-поміж звуків, позначених цими ж літерами без 

знаків [705].  

Аналізуючи цей модус, зауважимо, що вони не характерні для 

англійської абетки, однак їх використовують в різноманітних джерелах, 

оскільки діакритики притаманні словам іншомовного походження. 

Вочевидь, вони «зберігають» свою графічну специфіку в мові-реципієнті, 

тому що часто позначають культуроспецифічні реалії етнічних груп. Такі 

лексеми досить швидко «адаптовуються» до англомовного середовища, 

більшість із них зафіксовані в лексикографічних джерелах й мають різні 

ступені асиміляції. 

Діакритики поруч зі знаками пунктуації часто мають значення, яке 

виходить за рамки їх традиційного призначення. Такі комбінації 

невипадкові, це ретельно продумані та логічно виважені прийоми 

репрезентації інформації та тактики впливу на цільову аудиторію, які 

позбавляють масмедійні тексти монотонності та відрізняють їх від інших.  

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Таблиця 3.1 

Використання діакритичних знаків в англомовному масмедійному 

комунікативному просторі 

 
Назва  Знак Приклад 

Акут ʹ 

In 1870 Frédéric Bazille painted “African Woman with Peonies”, an 

intriguing picture for his sister-in-law, who gave birth in that very 

month. Frédéric Bazille’s “African Woman with Peonies”[1051, c. 10]. 

Nambé [1042, c. 25]. 

The outages, which affected the Eiffel Tower, train lines and even the 

president’s home, where orchestrated by France’s far – left union, the 

Confédération Générale du Travail, in response to ongoing 

parliamentary plans to pravatize the country’s energy sector. [929, c. 

28]. 

“Of the mining companies here, only five make a full set of safety 

equipment obligatory”, says Andrés Paniura Quispe, a safety engineer 

who works with one of the few companies that maintains high standards 

but still requires miners to buy their own equipment [880, c.26]. 

É muito barato. Inscreva-se já no Plano Celular 21 Local Pós-pago 

[919, c. 26]. 

Like Chrétien, Harper has been lucky with his opponents and ruthless 

in pressing advantage [1086, c. 21]. 

Гачок ˇ Chloeˇ [852, c. 34]. 

Гравіс ` 

Andrea IIIy IIIycaff`e [1040. c. 26]. 

Monet surely wanted to represent dahlias of which he was especially 

proud, some of them very much `a la mode [1051, c. 28]. 

Літера 

лат. 

абетки 

ç 

An Ottoman Traveller: Selections from the Book of Travels of Evliya 

çelebi Edited by Robert Dankoff and Sooyong Kim 

[773, c. 36]. 

Макрон ¯ 
 

 [977, c.16] 

Тильда ̴ 
Com o 21, voc^e liga pelo cecular a qualquer hora para qualquer lugar 

do mundo a preço de ligação local [917, c.46]. 

Циркум

флекс 
^ 

Com o 21, voc^e liga pelo cecular a qualquer hora para qualquer lugar 

do mundo a preço de ligação local [917, c. 22]. 

Умляут 

(діарези

с) 

¨ 

Löw revels in tactics that tore up England defence 

[1028, c. 23]. 

Jörh Haider [1087, c.31].  Möben [1087, c. 23]. 

Апостро

ф 
’ 

The same is true of the shocks of ’86 and ’91; they were passing events 

[929, c. 11]. 

 

Математичні символи. На шпальтах англомовної періодики 

трапляються також математичні символи в невластивій для них ролі. 

Традиційно знак дорівнює показує рівність або кінцеву відповідь у випадку 

необхідності знаходження невідомого під час розвʼязання завдань із фізики, 
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хімії чи математики.  

У масмедіа він іноді слугує засобом рівності, ототожнюючи слова, а, 

відтак, і їхню семантику (рис. 3.100, 3.102). Books = Gifts; NEW YEAR = NEW 

BENEFITS. Такі мультимодальні рівності розкривають багатогранні 

можливості. Порівнюючи математичні та мовні протиставлення, можна 

стверджувати, що якщо перші ідентичні, то значення других змушує читача 

замислитися над продукцією, або ж пропозиціями, що на нього чекають. У 

першому випадку додаткового дешифрування немає, у другому воно 

частково представлене, але докладну інформацію не подано. 

На рис. 3.101 додаток газети The Times (Times+) містить позначку 

арифметичного символу +. Таке представлення видання має традиційний 

характер. Упродовж років аналізований символ став диференційною 

ознакою видання. У цьому випадку йдеться про статус ідентифікатора 

додатку газети The Times. 

 

 

           Рис. 3.100 [872, c. 151]   Рис. 3.101 [1097, c. 13] 

  

 

Рис. 3.102 [721, c. 2] 

Типографічні й інші допоміжні знаки. В англомовному масмедійному 

комунікативному просторі, окрім тих ресурсів, які було представлено й 

схарактеризовано вище, послуговуються й іншими. Зауважимо, що, 

наприклад, знак @ є поліфункційним, оскільки може слугувати замінником 

at, зрідка and, а також (як бачимо на рис. 3.103) графеми а. Цей знак – не 

https://marketplace.finditchesapeake.com/places/view/2739/cascade_of_smiles.html
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частина кодифікованих вербальних позначок, не належить до знаків 

пунктуації, а є допоміжним ресурсом. 

На рис. 3.104 зображено три знаки, які мають зацікавити читача. Це 

позначка номеру #, символ, що позначає американську валюту $ та зірочка, 

яку використовують як зноску *. Вони виконують традиційні функції. 

Наприклад, останній знак свідчить, що внизу сторінки розміщена додаткова 

інформація щодо рекламованого продукту.  

 

Рис. 3.103 [862, c. 14] 

 

Рис. 3.104 [1105] 

Подібне використання різноманітних типографічних позначок або 

додаткових графічних символів, використаних із декораційною метою або 

як елементів торгової марки чи фірмового стилю, спостережено на рис. 

3.105 –3.108.  

Наприклад, на рис. 3.108 зірки слугують субституційними елементами 

знаків пунктуації. Водночас, вони є засобами компресії, оскільки уникають 

деталей та ґрунтовного опису. Такий спосіб викладу матеріалу лаконічний, 

оскільки йдеться про використання критерію мовної економії. Графічні 

засоби сприяють її реалізації. 

 

Рис. 3.105 [852, c.2] 
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Рис. 3.106  [813, c. 10]          Рис. 3.107 [1051, c. 17] 

 

Рис. 3.108 [1091, c.52] 

 

На рис. 3.109 у рекламі міжнародної школи менеджменту використано 

низку квадратів. Їхня мета – лаконічно представити специфіку 

запропонованих освітніх програм.  

У цьому випадку можна стверджувати, що квадрати є засобом 

структурування інформації та тим елементом, що скомпресовано 

представляє її, тобто реалізовує критерії мовної компресії. 

 У рекламному блоці на рис. 3.110 спостережено використання кількох 

“пташечок”  та “хрестик”. Традиційно “пташечками” послуговуються тоді, 

коли відповідь є позитивною (правильною / так), “хрестиками” – коли 

відповідь негативна (неправильна / ні).  

Продуценти в такий спосіб закликають потенційних користувачів 

виконувати або не виконувати певні дії, споживаючи запропонований товар. 

     

                                Рис. 3.109 [1076, c.81]           Рис. 3.110 [816, c.128] 

У масмедійному комунікативному просторі фіксуємо широкий спектр 

стрілок, які використовують як засіб: 

– посилання на сайт як додаткове джерело інформації (рис. 3.111, 

3.112); 
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Рис. 3.111 [872. c. 4]           Рис. 3.112 [1042, c. A24] 

 

– переходу на наступну сторінку або посилання на інформацію в 

наступному номері (рис. 3.113); 

– структурування інформації (рис. 3.114); 

     

    Рис. 3.113 [1053, c. 38]         Рис. 3.114 [917, c. 15] 

– підсилення семантики вербальних засобів що символізує рух 

вперед (рис. 3.115); 

– ідентифікації початку статті (рис. 3.116); 

  

Рис. 3.115 [917, c. 10]     Рис. 3.116 [805, c. 7] 

– ідентифікації завершення цитати (рис. 3.117); 

– дублікації семантики вербальних засобів із метою підсилення 

значення (рис. 3.118). 

 

Рис. 3.117 [805, c. 37] 
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Амперсанд (&), використаний у назві журналу “Accounting & 

Business”, упродовж тривалого часу є невідʼємним компонентом назви 

(рис. 3.120). Його часто використовують як компресивний компонент на 

позначення лексеми and. Крім перелічених та охарактеризованих вище 

компонентів, зафіксовано й інші (рис. 3.119). Скажімо, схематична позначка 

руки є засобом стуктурування інформації в певній рубриці, сигналізує про 

початок частини тексту та є відправною точкою, яка розпочинає певний 

абзац або текст. 

      

              Рис. 3.118 [1051, c. 31]   Рис. 3.119 [718, c.1 ]         Рис. 3.120 [771, c. 34] 

Абревіатури. На рис. 3.121 представлено невербальне скорочення, 

вжите в реченні @ < 50 %. До його продукування залучено скорочення @, 

арифметичні знаки й цифри. Воно досить складне, тому дешифрувати його 

зміст допомагає контекст. Рис. 3.122 демонструє поєднання абревіатур та 

скорочення @. Комбінації такого типу найпоширеніші в англомовному 

масмедійному комунікативному просторі. 

    

Рис. 3.121 [718, c. 85]          Рис. 3.122 [926, c. 56 ]                       

Усі охарактеризовані непіктографічні та нефотографічні елементи  

(знаки пунктуації (крапка,  кома, крапка з комою, знак оклику, знак питання, 

двокрапка, одиничні та подвійні лапки, дужки (круглі, квадратні, фігурні 

(однокомпонентні, двокомпонентні)), тире, апостроф, дефіс; діакритичні 

знаки; типографічні й інші допоміжні знаки; цифри (числа)); математичні 

символи; абревіатури, що поєднують виключно невербальні одиниці чи 

вербальні й невербальні складники одночасно є важливими складниками 
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сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору. 

Проаналізовані вище фрагменти доводять їх поліфункційний характер та 

свідчать про те, що їхні можливості необмежені.  

 

3.4 Діапазон інфографічних складників та їх значення в 

англомовному масмедійному комунікативному просторі 

 

Серед ідентифікованих графічних засобів, які функціонують у 

сучасному англомовному комунікативному просторі окрему групу складає 

інфографіка, до якої належать різноманітні діаграми, схеми, таблиці. Ці 

графічні обʼєкти мають різну форму, розміри, а відтак і структуру. Вони 

змодельовані та згенеровані автоматично завдяки компʼютерним програмам, 

які спеціально призначені для таких цілей. Окремі неспеціальні програми 

теж мають певні опції, що графічно передають інформацію, використовуючи 

означені елементи. 

Серед найбільш поширених типів діаграм виокремлюють гістограми, 

графіки, кругові, лінійні, з областями, крапкові, біржеві, поверхневі, 

кільцеві, бульбашкові, пелюсткові, конічні, циліндричні, пірамідальні. Усі ці 

інфографічні ресурси поділяють на кілька підтипів. Існують різні гістограми 

(з угрупованням, з накопиченням, нормовані з накопиченням, обʼємні). 

Лінійний тип поділяють на діаграми з угрупованням, з накопиченням, 

нормовані з накопиченням, обʼємні, горизонтальні циліндричні, 

горизонтальні конічні, горизонтальні пірамідальні.  

Графіки класифікують на ті, що використовують із накопиченням, 

нормовані з накопиченням, з маркерами та на обʼємні. Точкові поділяють на 

точкові з маркерами, з кривими та гладкими маркерами, з гладкими кривими, 

з прямими відрізками і маркерами, з прямими відрізками. Ці типи 

найпоширеніші. Інші, перелічені вище, теж згруповані в кілька підвидів на 

основі спільних ознак. Оскільки вони не знайшли повноцінного 

застосування в англомовному масмедійному комунікативному просторі, 



221 
 

вважаємо недоцільним обґрунтовувати їх загальну специфіку. 

Проведене дослідження свідчить, що значна частина інформації у 

масмедіа репрезентована інфографікою. Аналізований корпус фактичного 

матеріалу дає змогу стверджувати, що існує кілька можливих способів 

сполучуваності вербальних, невербальних та паравербальних інфографічних 

елементів: 

- вербальний текст, що має класичне лінійне розміщення на 

сторінці або поділ на кілька стовпців, що супроводжує діаграма (кругова, 

лінійна, гістограма тощо) схема, таблиця чи карта, що унаочнює частину 

викладеного матеріалу вербальним способом (посилання у тексті на 

інфографіку, або її відсутність); ключове смислове навантаження припадає 

чи на інфографіку, чи на вербальний текст; не виключене й використання 

додаткових ілюстративних компонентів, які додатково розкривають зміст 

тексту або унаочнюють вербальну частину (рис. 3.123–3.125); 

- діаграмна інфографіка з використанням графічних спецефектів 

(закреслень, підкреслень, виправлень тощо) вербальна та невербальна 

частини, якої відображені однаково (рис. 3.126); 

- інфографіка, основний зміст якої візуальний з використанням 

додаткових графічних репрезентант, наприклад схем (рис. 3.127); 

- симбіоз інфографічних ресурсів та додаткових графічних 

компонентів (рисок, фігур, подібних до прямокутника, зображення тощо) 

(рис. 3.128); 

- пірамідальні діаграми (виступають основною метою) 

комбіновані з вербальним текстом (рис. 3.129 – 3.130); 

- гетерогенний поліграфічний синтез інфографічних ресурсів та 

інших додаткових графічних компонентів (рис. 3.131 – 3.132). 

Проаналізуємо означені вище типи інфографіки детальніше. Статтю 

“Athletic Ageing”, яку розміщено на чотирьох шпальтах, окрім рисунків, 

також супроводжують одразу дві діаграми (гістограмна та кругова) (рис. 

3.123). Закономірно, що на поданих нижче рисунках  зображені цифри, які, 
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до речі, є окремою системою знаків та на гістограмі відображають кількість 

(у відсотках), вік осіб, які постійно займаються спортом, маючи й значні, й 

незначні навантаження.  

Поруч із діаграмами натрапляємо на блок порад, які репрезентовано за 

допомогою низки графічних маркерів у формі квадратів. Цю частину 

інформації умовно графічно поділено на дві половини, в одній з яких 

перераховано проблеми, що виникають із віком, у правій половині 

рекомендації, яким варто слідувати для їх уникнення; як потрібно 

тренуватися, щоб мати гарне самопочуття. Ці маркери репрезентовані двома 

кольорами. Діаграми на рисунку 3.123 повʼязані з цифрами. Кількість 

вербального тексту невелика, окрім третього блоку, який вміщує перелік 

порад. Такий спосіб, на відміну від розгорнутого вербального тексту, є 

засобом компресії та сприяє швидкому прочитанню.  

Статтю “Athletic Ageing” супроводжують дві діаграми (гістограмна та 

кругова). Кругова демонструє читачам мотиви заняття спортом. Як 

спостерігаємо, 34 % складають соціальні, 55 % – бажання залишатися у 

формі, та 36 % – сприймають спорт як розваги. Особливої уваги заслуговує 

колір, який у цій статті цілком співпадає з палітрою, підібраною автором. 

Графічна складова зображена синім, голубим, салатовим та бордовим 

кольорами. Цифри зображено в білій та чорній гамі. Аналізовані рисунки 

містять вербальний текст. Вони пояснюють сектори діаграми, які, на нашу 

думку, вагомі та необхідні. Без вербального тексту, без сумніву, не зрозуміло 

про що йдеться, оскільки в тексті нема посилань на діаграми для пояснення. 

 

      Рис. 3.123 [953, c. 46] 
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Інформацію, яку хотів передати автор, логічно передбачити, однак із 

безліччю варіацій. Вербальне пояснення лаконічне та зрозуміле. Очевидно, 

що її можна було б висвітлити вербальним текстом, однак такий спосіб 

складний для сприйняття і навряд чи зацікавив би читача. Власне, ця 

інфографіка зрозуміла завдяки короткому вербальному тексту. Діаграми 

наочно чітко демонструють важливу інформацію рубрики “Health”. Та 

частина інформації, що представлена інфографікою, не продемонстрована в 

тексті, однак вона тематично ідентична. 

Зосередимо увагу на іншій інфографіці (рис. 3.124). У рубриці “Science 

and Technology”, стаття “The Deadly Noodle”, містить три діаграми, які  

взаємоповʼязані зі змістом статті. На відміну від попередньої, знаходимо 

часткове відображення діаграми в тексті, коли йдеться про здоровʼя дітей. 

Жодних оприлюднених цифр не продубльовано, однак наголошено на 

проблемі ожиріння (in some developing countries obesity is increasing faster; 

what about the 35 million owerweight kids around the world).  Як і у попередніх 

діаграмах, інформацію представлено із залученням цифр, цифр із відсотками 

та лексичними поясненнями.  

Водночас за відсутності вербалізаторів інформацію було б складно 

зрозуміти. Завдяки такій графіці швидко можна збагнути, про що йдеться, на 

що акцентує автор, з якою інформацією хоче ознайомити цільову аудиторію. 

Окрім діаграм (лінійних та стовпчастих), натрапляємо на геометричні 

фігури, схожі на прямокутник із зазначеними відсотками, які 

віддзеркалюють калорійність національної кухні Мексики, Південної Кореї, 

Єгипту. Це теж можна віднести до інфографіки. 

Іншу статтю “The Clash of Values” у рубриці “Special Report”, 

присвячену порівнянню культурних цінностей США та інших країн, 

супроводжують різні інфографічні елементи. Їх кількість превалює. Вони 

різні за формою та змістом, однак дуже близькі за тематичною 

спрямованістю. Інфографіка цієї рубрики (рис. 3.125 та 3.126) містить 
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лінійні діаграми, відмінні кольоровою гамою. Крім цього, ілюстрації також 

відносимо до цих мультимодальних інфографічних текстів. Лаконічність 

репрезентації, превалюючі яскраві кольори діаграм унаочнено 

демонструють її зміст. Праворуч, під окремим підзаголовком “In God We 

Trust”, використано точкові діаграми з прямими відрізками й маркерами та 

вербальними підписами.  

         

    Рис. 3.124 [908, c. 40–41]    Рис. 3.125 [914, c. 16–17] 

На рисунку 3.126 розміщено кілька інфографічних модусів. Оскільки 

частину з них було детально проаналізовано вище, зупинимося лише на 

карті. Цей вид графічного модусу не такий поширений як діаграми, однак 

трапляється у періодиці фактично в кожному випуску. Здебільшого картами 

послуговуються для ілюстрації прогнозу погоди в різних куточках світу. На 

ньому ж показано не тільки країни та континенти, а й їхні віросповідання. 

Така обрана автором тактика видається цілком слушною та виправданою. 

Зрозуміти зміст набагато легше. Якби виклад цієї інформації був здійснений 

виключно вербально, читачам довелося б витрачати більше часу та 

ментальних зусиль, щоб прочитати та зрозуміти її. 

Рисунок 3.127 містить вербальні та цифрові компоненти й допоміжні 

графічні репрезентанти, які є складниками двох гістограм. Диференційною 
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ознакою такого типу (діаграмна інфографіка з використанням графічних 

спецефектів (закреслень, підкреслень, виправлень тощо), вербальна та 

невербальна частини якої відображені однаковою мірою), є закреслення 

лексем. Питання “Whatʼs the fastest database on IBMʼs fastest computer” 

містить додатковий спецефект, який зумовлює два варіанти прочитання та 

пояснює відсутність вказаного знаку пунктуації – це закреслення питального 

слова Whatʼs та використання Still.  

Отож первинне написання виконане чорним кольором, а ініціальне 

слово закреслене й написане червоним, зміненим кольором. Показуючи 

важливість та перевагу компанії, лексема Still є сполучною сферою, 

акцентом на тому, що це найкраща корпорація. Це ж саме підтверджують й 

гістограми, у яких проведено паралелі ринкової ситуації в 2001 та 2002 

роках. 

            

        Рис. 3.126 [902, c. 58]          Рис. 3.127 [914, c. 16–17] 

Рисунок 3.128 ілюструє інфографіку, головна мета якої візуальна, із 

використанням додаткових графічних репрезентант. Основний складник 

цього мультимодального тексту – гістограма, яка вирізняється серед 

проаналізованих на рисунках 3.123, 3.124, 3.127. Ці гістограми є 

триколірними (червоно–коричнево–білі й світло-синьо–темно-синьо-білі). 

Водночас біла частина обрамлена пунктирною лінією. Праворуч 

представлено кругові кільцеві зображення з цифровими поясненнями. 

Третій компонент тексту – умовна схема у вигляді коріння дерева, яке 
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частково нагадує гістограму. Цей мультимодальний текст присвячений 

фінансовим витратам під час виборчої кампанії у США. 

 Визначити співвідношення вербального та невербальних модусів 

сумнівно чи можливо, але очевидно, що у ньому переважають останні. 

Короткі вербальні коментарі тут важливі, оскільки коротко і лаконічно 

пояснюють його зміст. Важливість вербального та невербальних модусів 

беззаперечна. Перші засоби необхідні, а їх відсутність приводить до 

правильного мінімального розуміння тексту, змушуючи додумувати його 

сутність. 

 

Рис. 3.128 [904, c. 40] 

Рисунок 3.129 демонструє симбіоз інфографічних ресурсів та 

додаткових графічних компонентів (рисок, фігур, подібних до 

прямокутника, зображення тощо). У ньому, як і в попередньому зразку, 

переважають візуальні компоненти. Шпальти фоново мають пастельні біло-

сіро-коричневі тони. Основна канва нагадує мапу, на якій проілюстровано 

витрати на захист, іноземна допомога США та час перебування військових 

за кордоном. Принагідно зауважимо, що в поодиноких випадках  
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інфографіка має окреме дешифрування. Кольори, обрані продуцентами, 

показують кількість осіб, які перебували за кордоном. Короткі вербальні 

вкраплення є додатковим джерелом інформації. Як бачимо, цифри – 

надзвичайно важливі складники інфографічних мультимодальних текстів.  

 

Рис. 3.129 [911, c. 60] 

Рисунки 3.130 та 3.131 ілюструють пірамідальні діаграми, які 

виступають основною канвою. Вони комбіновані з вербальним текстом. 

Рисунок 3.130 містить три пірамідальні діаграми, а рис. 3.131 – чотири 

інфографічних елементи. Цікаво, що вони поділені на окремі кольорово 

марковані сектори та мають власну семантику. Варто звернути увагу на те, 

що у першому випадку ці сектори горизонтальні та вертикальні, у другому – 

лише вертикальні.  

Щодо рисунку 3.130, то на ньому представлено «піраміду їжі». 

Закликаючи американців до здорового харчування, перший компонент 

рисунка 3.130 демонструє загальні поради щодо кількості можливих порцій 

споживання продуктів. Праворуч аналогічно представлено піраміду 

щоденного споживання продуктів та їх кількість пересічними 

американцями.  

Центральна третя, і, як зауважимо, остання є «пірамідою здоровʼя» і 

закликом до американців залишити старі звички й обрати здорове 

харчування. Вона презентує не лише перелік бажаних і небажаних 
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продуктів, а й вказує норму їх споживання упродовж дня.  

   

      Рис. 3.130 [915, c. 40–41]        Рис. 3. 131 [954, c. 68] 

Отож, визначаючи кількість порцій, на усіх рисунках обрано один і той 

же колір, що й самі сектори. На найбільшій піраміді нема таких продуктів, 

які не радять вживати взагалі, однак закликають максимально обмежити 

найбільш шкідливі. Останній темно-сірий сектор містить пораду, що 

стосується заняття спортом та підтримання нормальної ваги тіла. Цій 

інфографіці, як і усім попереднім та наступним зразкам без винятку, 

притаманне використання вербальних складників.  

Переважно це лексеми, короткі словосполуки або безособові речення. 

Їх використання закономірне, оскільки значну частину семантичного 

навантаження беруть на себе інфографічні компоненти. Вербальні ж, своєю 

чергою, є додатковими, але необхідними елементами, завдяки яким зміст 

таких мультимодальних текстів стає зрозумілим.  

Текст на рисунку 3.131 містить пірамідальні діаграми, які 

демонструють рекомендації щодо кількості споживання їжі на один день для 

осіб жіночої та чоловічої статі різних вікових груп. Такі графічні модуси 

детально показують, кількість тієї чи тієї їжі, яку можна спожити протягом 

дня.  

На відміну від власне вербального тексту, такий спосіб унаочнення 

значно зручніший та кращий для читача. Чітко витримана кольорова гама 

відповідає одній і тій же групі продуктів, незалежно від статі та віку і 
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дозволяє читачеві швидко зорієнтуватися у величезному потоці інформації. 

Такий спосіб подачі матеріалу виправданий та логічний. Тому, як бачимо, 

інфографічні ресурси уможливлюють швидке сприйняття та розуміння 

запропонованих блоків. 

Мультимодальні тексти на рисунках 3.4.10–3.4.11 ілюструють 

гетерогенний поліграфічний синтез інфографічних ресурсів та інших 

додаткових графічних компонентів. Цей тип ми вважаємо найбільш 

складним і в плані побудови, і в плані перцепції та правильному прочитанні 

з урахуванням навичок мультимодальної грамотності.  

Розмаїття засобів є однією із причин, що пояснює ці труднощі. 

Схарактеризуємо мультимодальний текст на рисунку 3.132, який, окрім 

вербального складника, містить різні типи діаграм: гістограми, кругові, 

точкові без маркерів й інші графічні компоненти: мапу, марковану умовною 

позначкою людей, таблиці з даними. Окремі знаки, використані в тексті, 

підлягають авторському дешифруванню.  

 

Рис. 3.132 [884, c. 96] 

Аналізований нами текст вимагає від читача тривалого часу, оскільки 

він містить досить багато інформації. Проте кожен блок має вербальні 

пояснення. Це значно полегшує процес сприйняття, однак за обсягом він 
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обʼємний. У цьому восьмиблоковому тексті складно визначити 

послідовність прочитання, оскільки кожна таблиця чи діаграма хоч і 

тематично споріднені, однак відносно незалежні. Окремі блоки поділені на 

кілька частин, але їх чітка впорядкованість та структурованість дає змогу 

чітко зрозуміти зміст. Незважаючи на це, повне прочитання вимагає певного 

часу, адже інформації багато. 

Гетерогенний поліграфічний синтез інфографічних ресурсів та інших 

додаткових графічних компонентів знаходить своє відображення на рис. 3. 

133. Будучи схожим до попереднього, цей мультимодальний текст містить 

шість блоків. Їх структурними елементами є графіки, таблиці, гістограми, 

мапа, ілюстрації, що умовно позначають людей із відсотковим 

співвідношенням, у трьох блоках також використано піктограми. Усі ці 

блоки тематично споріднені, хоча мають певні межі, тому їх можна читати 

вибірково. Загалом їх шість, і усі вони логічно структуровані, тому зрозуміти 

зміст тексту нескладно, проте на це потрібен певний час, щоб належним 

чином збагнути сутність інформації. 

 

Рис. 3.133 [884, c. 46] 

Проаналізувавши інфографіку, виокремлюємо певні критерії та її 

диференційні ознаки: 
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- вербальний текст важливий та необхідний елемент 

конструювання інфографічних мультимодальних текстів; його відсутність 

призводить до труднощів у прочитанні, а відтак і його сприйнятті 

(спостерігаємо високий ступінь кореляції вербальних, невербальних та 

паравербальних засобів; взаємозалежність вербальної, невербальної та 

паравербальної частин одна від одної); 

- вербальний текст розміщений поруч із діаграмами, схемами або 

таблицями, тому й виступає їх структурним компонентом; посиланння у 

вербальній частині на інфографічний ресурс трапляються зрідка; 

- інфографіка гетерогенна та поліфункційна; кількість ресурсів, 

використаних у рамках одного мультимодального тексту необмежена, серед 

них виділяємо різноманітні діаграми, графіки, схеми, таблиці, ілюстрації; 

- кольорова гама інфографічних мультимодальних текстів 

обмежена кількома кольорами або їх відтінками; їх майже завжди чітко 

дотримуються і не відхиляються від обраної стратегії; 

- кількісні показники та відсотки – інтегральний структурний 

елемент, який є ключовим засобом конструюванння такого типу текстів; 

поширена тенденція представлення цифрових показників кольором, 

ідентичним до графічних прямих чи кривих, секторів пірамідальних діаграм 

тощо; 

- вербальні складники короткі й лаконічні, здебільшого це 

одиничні лексеми-речення, словосполуки, або кілька речень (безособових), 

які змістово повʼязані між собою; 

- іноді вербальні складники інфографіки мають окремі заголовки, 

навіть якщо сам текст поділено на кілька окремих блоків із підзаголовками; 

- вербальний текст зрідка слугує засобом дублювання інформації, 

яка представлена невербальними інфографічними ресурсами; 

- вербальний складник виконує пояснюючу функцію та дає змогу 

швидко зрозуміти текст як сукупність вербальних і невербальних ресурсів; 

- поодинокими є випадки, коли інфографічний текст складається 
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з графічних компонентів (діаграми, схеми чи графіка) з цифровими 

(кількісними або відсотковими) показниками, однак без вербального 

пояснення; проте трапляються випадки, коли такі мультимодальні тексти 

мають назву і, наприклад, графічну репрезентацію показників (за допомогою 

умовного позначення людини тощо); 

- у корпусі ілюстративного матеріалу не виявлено таких текстів, у 

яких вербальні та невербальні компоненти не повʼязані між собою, усі вони 

тематично споріднені; 

- майже уся інфографіка має загальний заголовок, й усі блоки, з 

яких вона складається, мають підзаголовки; така покрокова репрезентація 

сприяє цілісності та звʼязності мультимодальних інфографічних текстів, а 

додаткове вербальне пояснення окремих частин увиразнює зміст, додатково 

пояснюючи сутність; 

- частина мультимодальних інфографічних текстів містить певні 

протиріччя; у випадку, якщо вони включають ілюстрації, які часто не 

відповідають загальній ідеї. 

Значний відсоток англомовного мультимодального простору займає 

інфографіка, мета якої – унаочнити кількісні показники, структурувати 

інформацію. Інфографіка може виконувати низку технічних функцій, 

зокрема: компресивну (економія засобів), інформативну, логічного 

структурування та впорядкування великобʼємних текстів. Такі інфографічні 

мультимодальні тексти складають значну частину усього англомовного 

комунікативного простору. Використання інфографіки – необхідний крок не 

лише з точки зору маркетологів (з метою економії та подальшого існування), 

а й з точки зору продуцентів та реципієнтів, які вважають обрану стратегію 

найкращою та найбільш виправданою. Ми цілком поділяємо такий підхід, 

оскільки й самі усвідомлюємо, що читати вербальний текст із кількісними 

перерахунками не так легко, як читати інфографічні блоки за умови їх не 

перенасиченості. 



233 
 

3.5 Спектр іконічних елементів  та їх взаємозвз’язок з 

вербальними засобами в англомовному масмедійному 

комунікативному просторі 

 

Зібраний фактичний матеріал дає усі підстави стверджувати, що 

переважна більшість англомовних масмедійних текстів складається з 

кількох різних модусів. З огляду на це у корпусі фактичного матеріалу 

вважаємо доцільним виокремити кілька моделей, до складу яких входять не 

лише вербальні, невербальні, а й паравербальні компоненти. Зауважимо, що 

англомовним мультимодальним текстам притаманне використання кількох 

ресурсів, які належать до різних груп. Кількість можливих текстових варіацій 

фактично невичерпна. Продуценти необмежені у виборі невербальних та 

паравербальних ресурсів. Серед найбільш розповсюджених моделей  

виокремлюємо такі:  

– вербалізатори – знаки пунктуації – натюрморти / пейзажі / картини / 

карикатури / комікси / нефотографічні ілюстрації / піктограми / логотипи / 

емблеми / карти / фотографії / смайли / колір; 

– вербалізатори – знаки пунктуації – діакритичні знаки – натюрморти 

/ пейзажі / картини / карикатури / комікси / нефотографічні ілюстрації / 

піктограми / логотипи / емблеми / карти / фотографії / смайли / колір; 

– вербалізатори – знаки пунктуації – цифри – натюрморти / пейзажі / 

картини / карикатури / комікси / нефотографічні ілюстрації / піктограми / 

логотипи / емблеми / карти / фотографії / смайли / колір; 

– вербалізатори – знаки пунктуації – математичні символи – 

натюрморти / пейзажі / картини / карикатури / комікси / нефотографічні 

ілюстрації / піктограми / логотипи / емблеми / карти / фотографії / смайли / 

колір; 

– вербалізатори – знаки пунктуації – таблиці / діаграми / графіки / 

схеми / колір. 

Проаналізуємо докладно один із типів мультимодальних графічно-
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візуальних моделей – вербально-візуальний (табл. 3. 2 – 3. 4). Можливі 

способи їх сполучуваності представлено в додатку Д. 

 

Таблиця 3.2 
Мономодальні моделі 

 

Мономодально-графічні 

(16%) 

Мономодально-візуальні (26%) 

назва 

моделі 

складники назва 

моделі 

скадник/складники 

Вербальна 

(шрифтова) 

Слова або 

словосполуки 
Іконічна 

Малюнки, що відображають 

реалістичних осіб, реальні 

факти дійсності 

Пунктуаційна Знаки пунктуації Ілюстративна 

Натюрморти / пейзажі / 

картини / рисунки / 

карикатури / комікси / 

смайли 

Цифрова Цифри Фотографічна Фотосвітлини 

Символьна 

Формули 

(складені з 

однорідних 

компонентів) 

Піктографічна Піктограми 

Типографічна 
Типографічні 

знаки 
Символічна Логотипи/емблеми 

 

 

Таблиця 3.3 
Мультимодальні графічні моделі (22%) 

 

Назва моделі Домінантні компоненти моделі 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних) ресурсів  

Вербально-

ідеографічна  

Вербальні 

складники 

Цифри/знаки 

пунктуації 

Вербально-

діакритична 

Вербальні 

складники 

Діакритичні 

знаки 

Вербально-

символьна 

Вербальні 

складники 
Формули 

Вербально-

типографічна 

Вербальні 

складники 

Типографічні 

знаки 

 

Вербально-візуальні графічні моделі поділяємо на  шість типів: 

вербально-іконічні, вербально-ілюстративні, вербально-фотографічні, вер-

бально-піктографічні, вербально-символічні, вербально-картографічні. 

Окрім вербальних складників невід’ємними їх компонентами є різнотипні 

зображення. Проілюструємо різні типи сполучуваності кількох модусів, 

ідентифіковані в англомовному масмедійному комунікативному просторі. 
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Таблиця 3.4 
Мультимодальні графічно-візуальні моделі (36%) 

 

Назва моделі Компоненти моделі 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних)  ресурсів  

Вербально-візуальні 

Вербально-

іконічна 

Вербальні 

складники 

Малюнки, що 

відображають 

реалістичних осіб, 

реальні факти 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних) ресурсів  

 

Вербально-

ілюстративна 

Вербальні 

складники 

Натюрморти / 

пейзажі / картини / 

карикатури / 

рисунки / комікси / 

смайли 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних)  ресурсів  

Вербально-

фотографічна 

Вербальні 

складники 
Фотосвітлини 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних)  ресурсів  

Вербально-

піктографічна 

Вербальні 

складники 
Піктограми 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних)  ресурсів  

Вербально-

символічна 

Вербальні 

складники 

Логотипи / 

емблеми 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних)  ресурсів  

Вербально-

картографічна 

Вербальні 

складники 
Карти 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних)  ресурсів  

Вербально-інфографічні 

Вербально-

графічна 

Вербальні 

складники 
Графіки 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних)  ресурсів  

Вербально-

діаграмна 

Вербальні 

складники 

Діаграми 

(кругові, 

стовпчасті й 

ін.) 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних)  ресурсів 

Вербально-

схематична 

Вербальні 

складники 
Схеми 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних)  ресурсів 

Вербально-

таблична 

Вербальні 

складники 
Таблиці 

Наявність або відсутність 

паравербальних 

(невербальних)  ресурсів 

 

Так, до складу вербально-іконічних відносимо малюнки, що 

відображають реалістичних істот, реальні факти, природні явища, 

довколишню дійсність  але не є фотографіями, а їх відбитками (фактичними 

копіями), які цілком достеменно змальовують буття у соціумі) (рис. 3.134–
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3.140); вербально-ілюстративних – натюрморти / пейзажі / картини / карика-

тури / рисунки, які умовно зображають уявні або фантастичні процеси, 

людей, їх прототипи, вигадані події / комікси / смайли (рис. 3.141–3.5.147); 

вербально-фотографічних – фотосвітлини (рис. 3.148); вербально-

піктографічних – ресурси у вигляді піктограм (рис. 3.149–3.150); вербально-

символічних – логотипи та емблеми (рис. 3.151–3.155); вербально-карто-

графічних – карти (рис. 3.156–3.157). Крім цього, для перерахованих вище 

типів характерне додаткове використання паравербальних ефектів 

(сегментація, графічні ефекти, колір, шрифтові варіації, які знаходять своє 

віддзеракалення на фоні вербальних одиниць).  

Аналіз мультимодальних текстів продукує питання: яким чином 

вербальні та ілюстративні компоненти корелюють між собою та яка їхня 

роль в англомовному масмедійному комунікативному просторі. На рис. 

3.134 зображення є частиною листа-відповіді  “Humanity’s extinction” 

професора Масачусецького університету технологій Макса Тегмарка та 

виконавчого директора Центру навчання виживання в умовах потенційного 

ризику, що діє при Кембриджському університеті Сіна О'хайгеартайга. У 

тексті ми не виявили посилання на зображення або будь-якої інформації-

пояснення, де було б висвітлено, що саме хоче сказати автор, 

використовуючи цей компонент, і чому він представлений у загальній 

фактурі тексту.  

Однак причину такого обраного ілюстративного елементу знаходимо 

у припущенні продуцентів,  що у майбутньому люди можуть жити на двох 

планетах: “Spreading humanity over two planets may be a step in the right 

direction, though not necessarily the most cost-effective option, and no 

panacea” [1023, с. 16]. Тому припускаємо, що представлене зображення є 

відображенням однієї із планет.  

Оскільки на цій ілюстрації нема нереалістичних об’єктів та предметів,  

то такий мультимодальний текст зараховуємо до групи вербально-іконічних. 

Беручи це до уваги, вважаємо за доцільне стверджувати, що це зображення 
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не впливає на його зміст, а лише частково унаочнює одне із ключових 

тверджень тексту. Враховуючи викладені міркування, такий тип доречно 

віднести до мультимодальних текстів, у яких вербальний компонент не 

залежить від ілюстративного або навпаки.  

Мультимодальний текст на рис. 3.135 також містить графічний 

візуалізований супровід у формі квадрата, який представляє собою прапор 

Колумбії, на якому зображено білого птаха з медаллю-нагородою в клітці. 

Як і в попередньому випадку, підпису до зображення немає, як і посилання 

на нього у самому тексті. Причини використання такого графічного 

складника можна знайти у вербальній частині тексту, у якому йдеться про 

те, що Президент Колумбії Хуан Мануель Сантос отримав Нобелівську 

премію миру.  

Як відомо, збройний конфлікт у країні триває уже понад п’ятдесят 

років. Хуан Мануель Сантос близько п’яти років намагався знайти 

компроміс та порозуміння з приводу ситуації, що склалася з повстанським 

угрупуванням “Революційні збройні сили Колумбії” (FARC). У вересні 2016 

року була підписана одна із версій угоди про завершення конфліктної 

ситуації. Незважаючи на це, 2 жовтня на референдумі колумбійці не 

підтримали зусилля Хуана Мануеля Сантоса, а кілька днів по тому він 

отримав Нобелівську премію миру.  

Текстова ілюстрація стисло передає вербальний виклад, натякаючи на 

те, що не все так просто, як здається на перший погляд. Певні угоди є, 

отримані відзнаки за намагання покращити ситуацію, але труднощі 

залишаються. Клітка свідчить, що проблема й досі не вирішена, оскільки в 

колумбійському суспільстві є значні розбіжності щодо припинення 

конфлікту.  

Спроб ключової особи країни недостатньо, населення не дозволяє 

обрати йому той вектор, якого він прагне. Це знову ж таки підтверджує 

клітка, у якій знаходиться птах з нагородою, що метафорично символізує 

президента, дії якого обмежені внаслідок об’єкта, у який його поміщено. У 
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такій вербально-іконічній моделі тексту вербальний складник незалежний 

від невербального. Існуючи ж самостійно, другий може мати кілька 

трактувань. Не виключена й опція, що обидва складники можуть існувати 

незалежно. Хибним також є твердження, що без візуального компонента-

зображення текст незрозумілий. Однак цілковиту сутність ілюстрацій можна 

зрозуміти завдяки тексту. На підставі цього робимо висновок, що візуальний 

компонент залежний від вербального та виконує функцію часткового 

дублікатора семантики вербального складника  і є лаконічним унаочненням 

змісту усього тексту. 

    

              Рис. 3.134 [1023, c. 16]                Рис. 3.135 [1023, c. 44] 

 

 Рис. 3.136 і 3.137 входять до статті “Perfidious America” на історичну 

тематику, яка, окрім вербальної частини, загалом містить ще чотири 

ілюстративних компоненти. Поза сумнівом, що ця журнальна стаття могла б 

також бути представлена і без цих зображень. Проте в аналізованому 

випадку вважаємо їх важливими композиційними елементами 

мультимодального тексту, оскільки вони мимоволі (хоча й частково) дають 

змогу читачеві побувати у минулому, «занурюють» його у 1700-ті роки, 

наочно демонструючи історичні постаті, протистояння військ, їх амуніцію, 

обмундирування, готовність до протистояння і засоби пересування (коні та 

карету).  

Такі візуальні компоненти вважаємо інтегральними складниками 

тексту, які сприяють кращому розкриттю його змісту. Як результат, 
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вербальна частина доповнена невербальними одиницями  й навпаки. Проте 

жодного покликання на ілюстрації в тексті нема.  

        

          Рис. 3.136 [1014, c. 48]   Рис. 3.137 [1014, c. 50] 

 

Рис. 3.138 супроводжує статтю “Empire of the Pig”. На відміну від 

попередніх прикладів, проаналізованих вище, цей містить короткий 

супровід – одне речення (As demand for pork rises, China's porcine empire is 

sure to expand), яке є  продубльованою цитатою з тексту. Зображення 

ілюструє процес догляду та годування свиней. У статті докладно описано 

проблеми, які виникають під час вирощування цих домашніх тварин та їхню 

важливість для китайського суспільства. Посилання на зображення в 

представленому тексті також не виявлено. Як результат, можемо 

стверджувати, що зображення виконує функцію часткового унаочнення 

інформації, представленої вербальним складником. 

Рис. 3.139 супроводжує одну із статей журналу “The Economist”, 

присвячену Чарльзу Єркесу, американцю за походженням та фінансисту за 

освітою, який вирішив кардинально трансформувати Лондон, але, за 

словами автора статті, сьогодні він залишається невідомим серед британців. 

Проект розпочався у 1900 році. Будучи впевненим в успішності власних 

ідей, Чарльз Єркес вирішив розбудувати систему метро та у такий спосіб 

розселити людей, що проживають у густо-населених районах Лондона. 

Зображення, що супроводжує текст, наочно демонструє бачення 

Чарльза Єркеса, передаючи атмосферу, яка панує у дещо віддалених 

локаціях, до яких та від яких легко дістатися завдяки метрополітену. 

Зображення демонструє усі переваги проживання британських сімей на 
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належно облаштованих територіях. Така ідея отримала схвалення у тодішніх 

жителів, тому вони швидко розселялися територією, користуючись 

запропонованими перевагами.  

Оскільки стаття містить історичні витоки та проектні ідеї, зображення, 

яке її супроводжує, додатково розкриває сутність, наочно показує ідеї, які 

виникли у Чарльза Єркеса у той час. Таку ілюстрацію можна вважати певним 

ескізом, який мимоволі переностить читача у понад сторічну реальність. 

Мова йде про рівноправну (цілковиту взаємозалежність вербального 

модусу від невербального) роль зображення та тексту, без якого останній 

окремо навряд чи зміг би передати усю ту сутність, яку мав намір донести 

до читача автор. У випадку відсутності репрезентованого ілюстративного 

компонента читачу довелося б здогадуватися, що саме малося на увазі, яким 

поставав Лондон та його околиці в уяві його трансформатора завдяки лініям 

метрополітену та розбудови прилеглих територій міста. 

На рис. 3.140 у рекламному блоці зображення виконує підсилюючу 

роль та дублює сказане у вербальній частині.  Лампочці-ілюстрації 

відповідають такі слова та словосполуки: enlightening, insight, illumination, 

bring brighter ideas and more powerful initiatives, rejuvenate your thinking, 

спрямовані на покращення знань, досвіду, сукупність яких сприятиме тому, 

що фахівців осінить “нове світло” і вони удосконалять свої навички. Отже, 

лампочка, функція якої освітлювати приміщення і територію, уподібнена 

людині, зокрема її ментальним здібностям.  

Завдяки участі у тритижневому тренінгу учасників, як заявляють 

організатори, осяють нові ідеї. Якраз це осяяння й уподібнено лампочці, яка 

частково замаркована темнішими тонами. Це теж свідчить про те, що 

запропоноване навчання сприятиме освітленню і генеруванню нових ідей, 

індивідуальному “перезарядженню”.  

Мовлячи про цей приклад, зауважимо, що семантика візуального 

компонента стає зрозумілою лише тоді, коли вдається осягнути зміст 

вербального складника. Адже тарактувати її без словесної частини можна 
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по-різному. Однак у цьому конкретному випадку вважаємо, що кольорово 

забарвлена лампочка увиразнює сутність, дублюючи вербальні еквіваленти, 

і є джерелом підсилення змісту. 

     

       Рис. 3.138 [1014, c. 70]           Рис. 3.139 [1014, c. 74]  Рис. 3.140 [1014, c.  64] 

 

У вербально-ілюстративних моделях мультимодальних текстів поруч 

із вербальним компонентом також використовують натюрморти / пейзажі / 

картини / карикатури / рисунки, які умовно зображають уявні або фантастичні 

процеси, людей, їх прототипи, вигадані події / комікси / смайли (схематично 

репрезентують певні процеси та явища) (рис. 3.141 – 3.5.147). Принагідно 

зауважимо, що у масмедійному просторі трапляються випадки, коли в 

одному тексті наявні кілька різнотипних ілюстративних компонентів.  

Розглянемо кілька моделей, що належать до означеного вище типу. 

Рубрика “Europe” вміщує кілька статей, до однієї із яких під назвою 

“Belgian Girls aren’t Easy” входить рис. 3.141.  

Поза сумнівом, ця карикатура є залежною від тексту, оскільки її 

семантика може трактуватися по-різному. Вербальний текст спростовує усі 

наявні припущення та несе додаткове смислове навантаження. З огляду на 

величезні потоки емігрантів у Бельгію влада прийняла рішення навчати їх 

культурі поведінки з особами жіночої статі.  

Аналізована ілюстрація доповнює вербальний  текст, натякаючи на те, 

що, якщо емігранти не будуть належним чином дотримуватися етичних 
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норм, їх змушуватимуть залишати країну. Отже, зображення у цьому 

випадку виконує роль семантичного інтенсифікатора, доповнюючи сутність 

статті. 

Карикатура, що входить до іншого тексту “The Isle is Full of Noises” є 

дублікатором вербального модусу та одночасно засобом акцентуації уваги й 

виділення ключової суті. У статті чітко прослідковується заклик звернути 

увагу на партнерів та їхні міркування щодо брекзиту.  

Оскільки у цьому питанні не вдається досягнути одностайності, автори 

статті, цитуючи політиків та представників різних ентнічних спільнот, 

фокусують увагу на тому, що необхідно зважати на думки інших, а саме тих, 

хто перебуває поруч і не хоче залишитися осторонь означеного питання. На 

відміну від переважної більшості інших ілюстративних компонентів, 

аналізований містить також додатковий вербальний підпис “So Long 

Suckers”. 

   

  Рис. 3.141 [1023, c. 24]            Рис. 3.142 [1023, c. 24] 

 

Текст “The Business of Outrage” в рубриці “Business” складається з 

кількох модусів, один із яких представлено на рис. 3.143. Як бачимо, це 

трансформований револьвер, що нагадує гучномовець. Зліва від нього 

розміщені два плазуни з відкритими ротами, предмет, що нагадує кинджал, 

позначки, що застерігають про напругу (яку трактуємо як небезпеку).  

Таку ілюстрацію можна вважати своєрідною мультимодальною 

гіперболою, адже  у статті йдеться про осіб, які кардинально змінюють свої 
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професії, у тому числі й про Дональда Трампа як претедента на крісло 

президента.  

Ілюстративний компонент значно перебільшує усі загрози та 

небезпеки, які можуть принести в суспільство люди, що не мають 

відповідних компетенцій в певних сферах. Умовний рупор, що є частиною 

зброї, екстраполює ризики на широкий загал та показує, якими вони можуть 

бути (змії, що готові вкусити; струм, що здатен спричинити вибух; гострий 

предмет, схожий за формою на кинджал).  

У тексті не йдеться про жоден із них, як і нема посилання на саме 

зображення. Вважаємо, що його залучення не зовсім доречне, певною мірою 

це упередженe ставлення до певних осіб, достоменну поведінку яких  

спрогнозувати вкрай складно, усе ґрунтується на припущеннях. Тому 

зображення по відношенню до тексту є дещо суперечливим та в певній мірі 

не відповідає дійсності.  

Умовне змалювання футбольного поля в рекламі спостерігаємо на 

рис. 3.144. Складно припустити, про що йтиметься, якщо не звернути увагу 

на текст, запропонований під ним  

“Did you know that European forests, which provide wood for making 

paper and any other products, have grown by 44, 000km² over the past 10 years? 

That’s more than 1, 500 football pitches every day! Love magazines? You’ll love 

them even more knowing they’re made from natural, renewable and recyclable 

wood!”.  

Створюючи своєрідний заклик-порівняння, автори певною мірою 

запевняють читачів, що матеріал, із якого виготовлені журнали, цілком і 

повністю природній та піддається переробці. Вони також фокусують увагу 

на тому, що  кількість лісових угідь за останні 10 років значно збільшилася і 

це складно порівняти з кількістю футбольних полів. Роль зображення 

певною мірою є суперечливою та залежною від вербального контента, який 

власне і дає змогу достоменно зрозуміти зміст.  
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Рис. 3.143 [1014, c. 62]                  Рис. 3.144 [1014, c. 43] 

 

Ілюстрація на рис. 3.145 є частиною статті під назвою “Two Cheers for 

Hypocrisy”. Воно навряд чи буде зрозумілим, якщо читач не ознайомиться з 

її вербальною частиною. У тексті сфокусовано увагу на прагненнях 

Президента Туреччини дійти згоди з європейськими політиками щодо 

вступу країни в ЄС. Як відомо, існує низка перепон стосовно вступу 

Туреччини до ЄС.  

Думки дипломатів мають певні розбіжності з приводу можливості / 

неможливості країни стати повноправним членом ЄС якомога швидше. 

Зображення, що є складником аналізованого тексту (рис. 3.145), чітко 

демонструє цей болючий для турків процес. У той час, як вербальна частина 

висвітлює проблему на момент викладу, ілюстративна показує її наочно, але 

не лише в темпоральному сенсі, а й у глобальному. 

Зображення свідчить, що країні пропонують руку допомоги. Дещо 

саркастичне змалювання ситуації проливає світло на загальні тенденції та 

бачення стану справ у цьому питанні. Це підтверджує й запонка на руці зліва, 

що містить зображення прапора ЄС, від якої й сподіваються отримати 

допомогу. Натомість запонка на манжеті руки справа із зображенням 

турецького прапора сигналізує про готовність прийняти допомогу. Однак 

усе не так просто, як здається. Адже штучна рука, що вкраплюється між 

двома живими, і є тим символом, що свідчить лише про видимість надання 

допомоги, чи насправді її так надають, як би цього хотілося турецькому 
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очільнику. Штучна рука вказує на труднощі, які переживає турецький світ, 

прагнучи інтегруватися в європейську спільноту.  

У цьому випадку  ілюстративний компонент виконує провідну роль і 

має глибшу семантику, ніж здається на перший погляд. Відтак зображення 

дає змогу краще збагнути сутність проблеми, доповнюючи зміст 

вербального відповідника та наочно демонструючи як усе виглядає 

насправді. 

Рис. 3.146 аналогічно до інших, охарактеризованих вище, є 

складником одного з масмедійних текстів “Sniffing at a New Solution”, 

поданого у рубриці “Science and Technology”. Очевидним є те, що ми 

віднесли цей текст саме до вербально-ілюстративних моделей, оскільки це 

зображення не є реалістичним, а уявним, до певної міри фантастичним, 

віддзеркалюючи бачення автора статті. Адже, як відомо, мозок, про який 

неодноразово йде мова в тексті, має цілком інший вигляд. 

Мовлячи про дію нових антидепресантів, продуценти на прикладі 

зображального компонента у дещо стислому вигляді відображають їх 

ефекти. Оскільки їх дія на людський організм сьогодні залишається 

недостатньо вивченою, автор докладно описує переваги та недоліки цих 

препаратів, наголошуючи, що нове покоління ліків може змінити способи 

лікування депресії,  зробивши людей щасливішими.  

Дослідники також і досі не можуть дати вичерпну відповідь на те, що 

відбувається з людиною, якщо та перебуває у депресивному стані. Як 

наслідок, одне із авторських міркувань змальовано графічно на рисунку-

карикатурі (рис. 3.146). Тому в цьому випадку вважаємо, що воно є 

частковим дублікатором змісту аналізованого тексту.  

На рис. 3.147 умовно зображено ілюстративний компонент 

рекламного тексту. “In a changing world, diversified specialists make a team 

stronger” – зазначають рекламодавці. Точною копією цих слів вважаємо 

запропоноване зображення, яке демонструє чотирьох спортсменів 

(щоправда без рук) у відмінній спортивній формі із різним спорядженням. 
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Одним із ключових акцентів у рекламі банку є різноманіття фахівців 

(diversified specialists) та, відповідно, послуг (про що йдеться у вербальній 

частині нижче (BNP Paribas – a leader in global markets, securities services, 

financing, treasury and advisory solutions – is committed to serving multiple 

aspects of your business with relevant  solutions, locally and globally.)), які вони 

можуть надати, працюючи разом (a team). Отже, у цьому тексті 

ілюстративний компонент дублює вербальні складники та є засобом 

унаочнення інформації. 

     

  Рис. 3.145 [1014, c.  26]       Рис. 3.146 [1014, c.  70]                Рис. 3.147 [1014, c.  15] 

 

Щодо вербально-фотографічних моделей, то їх можна віднести до 

одних із найбільш поширених. Вони не тільки демонструють зовнішній 

вигляд тих, про кого йдеться у масмедійних текстах, але й показують їх 

емоційний стан як реакцію на певну подію чи ситуацію (рис. 3.148).  

У таких типах роль зображення неоднозначна, оскільки може бути і 

провідною, і другорядною, а також виступати дублікатором вербального 

викладу. Зауважимо, що міміка обличчя є складовою кінесики, яка 

сфокусована на аналізі емоційного стану мовця й може «розповісти» про 

нього чимало, у тому числі того, що останній намається приховати.   

  

Рис. 3.148 [1014, c. 8]  Рис. 3.149 [1014, c. 44]   Рис. 3.150 [1014, c. 72] 
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Графічним складником вербально-піктографічних моделей є ресурси 

у вигляді піктограм (рис. 3.149–3.150). Як відомо, останні – інтегральні 

модуси англомовного комунікативного простору. Вони покликані коротко 

та лаконічно передати авторські інтенції та повинні бути зрозумілі 

широкому загалу. Принагідно зауважимо, що існують усталені сети 

піктограм, які є характерними виключно для одного етносу.  

До таких належить графічний компонент тексту на рис. 3.150, що є 

позначкою британського метрополітену. Рис. 3.149 демонструє низку 

піктограм, які дублюють вербальні текстові еквіваленти та дуже стисло 

покаують читачам набір найнеобхідніших речей, які слід мати з собою у 

випадку надзвичайних ситуацій.  

У цьому випадку ілюстративні компоненти є доречними, адже їм 

вдається передати максимум інформації у доступній лаконічній формі. 

Вважаємо, що обсяг вербального модусу можна було б зменшити, оскільки 

зображення є, поза сумнівом, семантично місткими і часто не потребують 

додаткових пояснень у таких випадках. У масмедійному просторі 

ілюстративні компоненти такого типу можуть виконувати різні ролі, як і 

зображення у попередніх моделях.  

Звернемо увагу також на вербально-символічні моделі (рис. 3.151–

3.155). На відміну від інших типів, окреслених вище, мультимодальні тексти, 

до складу яких входять логотипи та емблеми, передовсім виконують роль 

ідентифікатора компанії чи установи. Цей модус є ключовим елементом 

значної кількості мультимодальних текстів.  

Проте невиключеними є випадки, коли вони виконують другорядну 

роль. Для того, щоб ці символи та емблеми здобули статус легко 

впізнаваних, потрібен певний час. У випадку, якщо їх знаходять і швидко 

сприймають, це свідчить про важливість тієї чи іншої фірми, закладу та їх 

позицію на світовій арені. 

Навряд чи потрібно комусь пояснювати роль та статус 

Кембриджського університету чи бізнес школи в Лондоні (CASS). Із цими 
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функціями успішно справляється знак, який вважаємо ідентифікатором того, 

що він покликаний представити читачеві. 

                           

        Рис. 3.151 [1023, c. 11]                   Рис. 3.152 [1023, c. 78]        Рис. 3.153 [1023, c. 83] 

    

           Рис. 3.154 [1023, c. 17]                                              Рис. 3.155 [1023, c. 82] 

 

Вербально-картографічні моделі містять карти (рис. 3.156–3.157). Їхня 

роль у масмедійному просторі беззаперечна. У більшості випадків такий 

різновид ресурсів  покликаний репрезентувати локацію, про яку йдеться в 

тексті. Як результат, можемо вести мову про допоміжну роль зображення, 

яке водночас дублює вербальний зміст. Однак, як відомо, карти читають і 

без вербального відповідника (йдеться про цілісний текстовий масив як 

окремий складник). Необхідно зазначити, що на сторінках періодичних 

видань трапляються й окремі карти (із нанесеними на них локаціями), їх теж 

можна прочитати. 

         

Рис. 3.156 [1023, c. 12]                                         Рис. 157 [1023, c. 31] 
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Зауважимо, що фактично усім проаналізованим  мультимодальним 

текстам часто притаманне й додаткове використання невербальних та 

паравербальних ресурсів (сегментація, спеціальні графічні ефекти, 

кольорові та шрифтові варіації). Існують також й ілюстрації, які можна 

вважати комбінованими, оскільки до їх продукування, окрім перерахованих 

вище модусів, залучено кілька різних зображень (фотосвітлини, логотипи, 

інструкції тощо) (рис. 3.158). Фактично кожне із цих зображень виконує 

свою роль. Їх сукупність може як полегшити так і ускладнитти сприйняття, 

хоча кожен компонент має своє призначення, здійснює певний вплив та має 

певне смислове навантаження. 

 

Рис. 3.158 [1014, c. 17] 

 

Отже, усі означені типи мультимодальних графічно-візуальних текстів 

(вербально-іконічні, вербально-ілюстративні, вербально-фотографічні, вер-

бально-піктографічні, вербально-символічні, вербально-картографічні) 

мають у своєму складі ілюстративний компонент. Незалежно від 

стилістичної та жанрової різнорідності зображення в мультимодальних 

текстах є не лише складником, що заповнює шпальти англомовної 

періодики, а й здатне нести більш важливе навантаження, ніж вербальний 

компонент, може слугувати певним доповненням або дублікатором 

представленої інформації, бути ідентифікатором фірм, торгових марок, 

установ. Подекуди воно виконує другорядну роль, або не збігається з 

вербальними модусами у змістовому плані. Проведений аналіз свідчить, що 

вербальний складник є інтегральним компонентом майже усіх масмедійних 

текстів та виконує різні функції щодо невербального складника.  
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Висновки до розділу ІІІ 

 

За результатами аналізу, обробки та узагальнення даних емпіричного 

дослідження особливостей функціонування англомовного масмедійного 

комунікативного простору, пов’язаних зі специфікою структурної побудови 

та графічної презентації мультимодальних текстів, можна зробити такі 

висновки. 

Емпіричним шляхом підтверджено, що сучасним масмедійним 

текстам притаманні такі різновиди сегментаційних і графічних процесів: 

розміщення матеріалу, інтервал, загальна орієнтація сторінки, 

форматування, позиціонування, виправлення, підкреслення, вставки, 

закреслення, виділення та зумисне злиття компонентів.  

В аналізованому корпусі ідентифіковано різні інтервали та способи 

розміщення матеріалу. Для висвітлення подій суспільно-політичного 

характеру у переважній більшості випадків використовують традиційні 

схеми, дотримуючись установлених норм форматування. У рекламі не існує 

чітких локативних послідовностей та інтервальних відступів, тому таким 

блокам притаманна довільність репрезентації. 

В англомовному масмедійному комунікативному просторі виявлено 

чотири типи позиціонування тексту: горизонтальне, вертикальне, 

діагональне й довільне. Останній варіант уможливлює довільне 

продукування текстів або їх фрагмент з метою максимального уподібнення 

істотам та неістотам (предметам і об’єктам дійсності), що дозволяє 

максимально наблизити читача до реальності репрезентованого.  

До найбільш поширених графічних процесів відносимо виправлення, 

підкреслення, вставки, закреслення, виділення та зумисне злиття 

компонентів, призначення яких полягає в приверненні уваги реципієнта, 

виокремленні найважливішої частини представленого матеріалу, 

уможлививши двояке трактування написаного. 
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Шрифтові та кольорові варіації є потужними маніпулятивними 

ресурсами, оскільки здатні модифікувати графеми, лексеми, синтаксичні 

конструкції й тексти, надаючи їм бажаного значення. Шрифт виконує 

конкретизувальну, узагальнювальну, ідентифікувальну й змістовидільну 

функції. Ключовими параметрами шрифту та кольору по відношенню до 

інших семіотичних ресурсів слугують цілісність, композиційна сумісність 

або несумісність. Вони дозволяють ідентифікувати єдність та суперечність 

стилю, форми й змісту та гармонічність або негармонічність репрезентації. 

Зв’язок гарнітури зі змістом, пропорційність чи непропорційність елементів 

та відповідність гарнітури змісту є додатковими критеріями, що сприяють 

ідентифікації смислового навантаження повідомлення. 

До непіктографічних та нефотографічних елементів належать 

діакритичні, типографічні й інші допоміжні знаки, цифри, математичні 

символи та комбіновані абревіатури. У масмедійному комунікативному 

просторі, окрім типових ролей і функцій вони виконують й нетипові, що 

засвідчує їх поліфункційний характер. 

Діапазон інфографічних компонентів складають діаграми (кругові, 

стовпчасті, лінійні, графіки), схеми й таблиці, які сформовані виключно 

невербальними засобами або у комбінаціях з вербальними. Аналізом 

інфографічних ресурсів виявлено різні способи їхньої сполучуваності, 

репрезентації та функційного призначення. Зокрема було зареєстровано 

явище симбіозу інфографічних ресурсів, які супроводжують та унаочнюють 

вербальний складник; інфографічний і вербальний компоненти, що 

супроводжують невербальні компоненти, призначення яких полягає в 

додатковому розкритті змісту тексту або унаочненні вербального складника; 

інфографічний компонент, який супроводжує інші графічні складники. 

До спектру іконічних елементів входять різнотипні та різножанрові 

ілюстрації (натюрморти, пейзажі, картини, малюнки), карикатури, комікси й 

інші нефотографічні ілюстрації, піктограми (знакові, абстрактні, логотипні), 

логотипи та емблеми, карти, фотографії і смайли. Проведений аналіз 
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засвідчив, що ілюстрації залежать або не залежать від вербального 

складника; можуть містити або не містить вербальний підпис-пояснення; 

здатні слугувати засобом привернення (акцентуації) або відвернення уваги; 

бути рівносильним або нерівносильним у семантичному плані щодо 

вербального складника; полегшувати (симпліфікувати) чи ускладнювати 

процес декодування повідомлення. 

Установлено, що в мультимодальних масмедійних текстах 

ілюстративний компонент може: виступати як інтегральним, так і 

неінтегральним композиційним елементом, будучи при цьому головним або 

другорядним складником; виконувати роль повного або часткового 

дублікатора вербального еквівалента, цілком або до певної міри 

унаочнюючи словесний компонент; підсилювати зміст, будучи при цьому 

семантичним інтенсифікатором; слугувати засобом ідентифікації (закладів, 

установ, брендів, торгових марок); слугувати контрадиктором, суперечачи 

вербальному елементу; бути інкорпоратором, тобто нести додатковий зміст, 

маючи при цьому глибшу семантику, ніж власне вербальні засоби. 

Основні положення розділу ІII викладені в таких працях автора [185; 

192; 209; 214; 220; 219; 572; 573; 576; 580; 587]. 
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РОЗДІЛ IV  

ФОРМУВАННЯ ТА РІВНІ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ РЕСУРСІВ В АНГЛОМОВНОМУ 

МАСМЕДІЙНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ 

 

У структурі мови виокремлюють п’ять рівнів: фонологічний 

(графічний), морфологічний, лексичний, синтаксичний та текстовий. 

Очевидно, що графічний складають графеми, морфологічний – морфеми, 

лексичний – лексеми, синтаксичний – словосполуки, текстовий – речення. 

Одиниці нижчого рівня формують одиниці вищого.  

Проаналізуємо докладніше функціонування невербальних ресурсів на 

різних рівнях, від найнижчого до найвищого. Оскільки нестандартні 

графеми, які є об’єктом нашого дослідження, слугують складниками 

мультимодальних лексем, синтаксичних конструкцій та текстів, вважаємо 

доцільним розглянути їх структуру, рівні функціонування та комунікативно-

прагматичні особливості. 

 

4.1 Засоби продукування і види мультимодальних графем та 

лексем в англомовному масмедійному комунікативному просторі 

 

Англомовний масмедійний комунікативний простір змушує нас, 

лінгвістів-фахівців, а не просто користувачів, до яких ми теж себе 

зараховуємо, змінити усталені думки, що превалюють у пересічних індивідів 

щодо того, що таке лексема. Доцільніше сказати, яким воно постає перед 

нами в англомовному комунікативному просторі.  

Якщо замислитись над цим, то можна було б, дотримуючись 

традиційних канонів, сказати, що, з одного боку, лексема – це сукупність 

графем. Вона призначене донести інформацію до потенційного слухача або 

читача. З іншого це  звична послідовність усталених конвенційних  

графічних позначок, фіксований набір яких утворює алфавіт. Тобто це ціла 
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система засобів, сформованих протягом століть для задоволення людських 

потреб, у цьому випадку індивідів, що населяли сучасні англомовні ареали. 

Проте вважаємо необхідним зауважити, що англійський алфавіт не 

створений виключно корінними, чистокровними пращурами англійців, 

американців, канадійців, австралійців, новозеландців, ірландців тощо. 

Достеменно невідомо (та й навряд чи вдасться це коли-небудь 

встановити), кому конкретно належить ідея створення тих чи тих графем. 

Науковці (антропологи, археологи й, зрештою, лінгвісти) все ще 

намагаються наблизитись до їх розв’язання, проте багато із цих спроб й досі 

залишаються марними.   

Як відомо, в еволюції англійської писемності не останню роль 

відіграли французи, німці тощо. Тому склалося, що фіксовані англомовні 

графеми саме такі, і ніхто, здавалося б, не має права їх міняти. Ми усі, носії 

англійської мови, у тому числі і її користувачі, саме ті, для кого англійська 

мова не є рідною, послуговуємося тим, що дісталося у спадок від попередніх 

поколінь. Якими б дивними чи складними не видавалися б вони для будь-

кого з нас, ми не можемо вплинути на цей процес. Проте необхідно звернути 

увагу на те, що англомовний масмедійний простір є саме тим середовищем, 

яке дозволяє сміливо вводити інновації, апробуючи їх. 

Корпус фактичного ілюстративного матеріалу  дає змогу 

стверджувати, що інноваційні словотвірні  процеси – закономірне явище. 

Проте ми не будемо фокусувати уваги на традиційних неологізмах, 

фіксованих у словниках. Над цією проблемою протягом тривалого часу 

надзвичайно плідно працює професор Ю. А. Зацний [118], який є 

фундатором школи неології в Україні.  

Розвідки видатного вченого та його учнів-послідовників зосереджені 

на багатьох питаннях, які досліджують у різних типах дискурсу. Звернемо 

увагу на нетрадиційні аспекти, які ще не були об’єктом та предметом 

розвідок як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників. Йдеться про 

новаторські тенденції творення та функціонування лексеми, яку називаємо 
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мультимодальною.  

У сучасному масмедійному просторі неодноразово фіксували одиниці, 

статус яких ще остаточно не визначений; не досліджено, що лежить в основі 

таких конструктів та який їхній комунікативно-прагматичний потенціал. 

Тому важливим, на нашу думку, є обґрунтування цього явища.  

Попередньо встановлено, що графічні компоненти невербальної та 

паравербальної природи можуть бути залучені до передачі певного контенту 

у масмедіа. Виявлено випадки, коли замість цілої лексеми (рис. 4.1) у 

масмедійному комунікативному просторі, значний відсоток якого складає 

реклама, використовують аналог у вигляді ілюстративного компоненту. 

Обґрунтуємо власне бачення цієї проблеми докладніше.  

 

Рис. 4.1 [1142] 

Повноцінні вербальні речення, як і їх частини, які містять у своєму 

складі словесні і несловесні компоненти, тісно переплетенні між собою. 

Виникає питання: чи не сповільнюють картинки, уведені в текст, процес 

прочитання і як спрацьовує мозок у цьому випадку. Схоже на те, що 

відбувається одночасна активізація обох зон – Верніке та Брока.  

Як відомо, за сприйняття вербальних одиниць відповідає одна частина 

мозку, невербальних – інша. Хоча транспортні засоби на рис. 4.1 добре 

відомі і знаходження правильного лексичного відповідника не становить 
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особливих труднощів для реципієнтів, останні можуть запропонувати кілька 

одиниць, якими можна вербально позначити одну й ту ж саму піктограму. 

Серед них  vehicle, car, truck, lorry. Незважаючи на примітивність цих 

графічних позначок, їх можна перевести в словесну форму по-різному. 

Призначення ілюстрацій такого характеру – максимально спростити 

можливі бар’єри в спілкуванні. Отже, на питання, чи може бути картинка 

повноцінним замінником слова, відповідь позитивна, оскільки зрозуміти її 

не складно. Зауважимо, що трапляються і протилежні випадки, коли 

збагнути, що криється під певною ілюстрацією, складно. За структурою 

вербальна лексема – це одно-, дво- три- чи полікомпонентна однорідна 

одиниця. У випадку графічного замінника-картинки можемо говорити про 

те ж саме. Проте оболонкою лексеми є шрифт. 

Цікавим та зовсім недослідженим у лінгвістичних студіях є питання, 

що стосується лексем, у яких переважно одна чи кілька графем замінено на 

один із ресурсів невербальної природи. Одразу звернемо увагу на те, що 

зафіксовано приклади, коли один і той же модус може виконувати роль 

графеми або лексеми.  

Серед звичних англомовних графем, для яких характерне подібне 

явище, можна назвати лише a яка може бути як повноцінною лексемою-

артиклем, так і складником іншої лексеми та І (у функції особового 

займенника). У цьому випадку не йдеться про абревіатури, емблеми чи 

логотипи. Мовимо виключно про кодифіковані лексичні одиниці, 

репрезентовані в лексикографічних джерелах.  

Мультимодальні лексеми особливо часто трапляються в рекламі. 

Оскільки це комерційний продукт, то  рекламодавець прагне створити собі 

такий імідж, який відповідає власному баченню та смаку. Редактор, напевно, 

не в праві та й не завжди хоче йому відмовити в цьому, оскільки видання 

часто функціонує завдяки коштам, які надходять від розміщення реклами 

товарів чи послуг. Очевидно, що у поле зору читачів потрапляє реклама, 
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увиразнена різними семіотичними ресурсами, які не відповідають усталеним 

нормам та правилам: орфографічним, пунктуаційним, стилістичним тощо. 

Читаючи респектабельні (популярних це стосується за 

замовчуванням) видання, фіксуємо рекламу різної тематичної 

спрямованості, яка має відмінну цільову аудиторію та покликана знайти 

«свого читача». Доволі часто у вічі потрапляють блоки, які вражають своєю 

неординарністю та незвичністю. Припускаємо, що вони інтригують 

адресантів, однак не усі задумуються над тим, що ж справді криється під 

такою інформацією, яка мета такого викладу і для чого це роблять.  

Аналізовані лексеми містять у своєму складі (будові), окрім 

вербальних (графічних) складників, й невербальний / невербальні. 

Необхідно звернути увагу й на те, що це своєрідний вербально-невербальний 

гібрид, який навряд чи можна називати лексемою. Видається логічним та 

цілком обґрунтованим називати його мультимодальною лексемою.  Це 

можна пояснити тим фактом, що воно фактично за структурою співпадає зі 

звичною стандартною лексемою, окрім окремих, здебільшого одиничних 

складників.  

На графічному рівні ця одиниця містить компоненти, які 

відмежовують її від низки звичних завдяки входженню до її структури 

інших, неалфавітних елементів. На лексичному рівні вона ніби й 

залишається лексемою, однак не цілком співпадає з іншими, традиційними 

лексемами, які містять виключно конвенційні алфавітні позначки.  

На синтаксичному рівні, незважаючи на входження до її структури 

нетрадиційних елементів, аналізована одиниця виконує власну синтаксичну 

роль, будучи іменником, додатком, прикметником. Те ж саме стосується й 

текстового рівня. Вона не ускладнює розуміння речення, оскільки елемент 

лексеми вдало поєднують з алфавітними графемами, максимально надаючи 

йому ознак вербального складника, які мали б бути на місці невербальних 

ресурсів. Тому з цього погляду використання терміна мультимодальна 

лексема також є цілком вмотивованим. 
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Показово, що елемент, який є частиною певної лексеми, теж потребує 

нового іменування. Актуальними у цьому випадку є поняття невербальна 

графема, параграфема або мультимодальна графема. Проте аналіз 

англомовного масмедійного простору засвідчив, що в одних блоках певний 

семіотичний ресурс можна вважати невербальною графемою, параграфемою 

або мультимодальною графемою, в інших – мультимодальною лексемою. 

Необхідно зауважити, що мультимодальну лексему утворюють 

шляхом сполучення  алфавітних графем та будь-яких інших ресурсів. 

Невербальна графема – це неалфавітний графічний елемент ілюстративного 

характеру. В основі параграфеми лежить традиційна алфавітна одиниця, що 

зазнає певних трансформацій внаслідок відокремлення окремих елементів, 

їх модифікацій або додавання додаткових складників, які частково змінюють 

традиційну графему.  

Мультимодальна графема – це компонент лексеми, яка максимально 

уподібнюють алфавітній позначці, шляхом заміни або надавання їй 

специфічних ознак та можливостей внаслідок використання одного або 

кількох невербальних або паравербальних ресурсів замість однієї одиниці 

алфавіту. Тобто один і той же семіотичний ресурс може бути і 

мультимодальною графемою, і мультимодальною лексемою.  

Висловлені нами міркування зумовлюють потребу в порівнянні 

алфавітної графеми та мультимодальної графеми. На рис. 4.2 представлено 

мульмодальну лексему, сформовану внаслідок комбінації традиційної 

кодифікованої графеми та піктограми. Піктограма за формою відповідає 

заміщуваній одиниці. Окрім того, вона має досить потужну «двовекторну 

семантику», адже замінює лексему “no” та репрезентує заборонний тип 

піктограм.  

У цьому випадку відбувається конкретне дублювання вербальної 

лексеми невербальним компонентом, яке виконує не тільки технічну 

функцію заміщення, але й дублікації (повторення написаного вербально-

невербальним компонентом). Також аналізована піктограма  уособлює  два 
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значення:  не тільки свідчить про заборону, а й конкретно показує й вказує 

на те, що за допомогою колосків пшениці, які відповідають другій лексемі 

назви “Wheat”, цей продукт не містить певних назв компонентів. 

Мультимодальні лексеми зазначеного типу значно розширюють 

семантичні межі. Фактично один невербальний компонент, будучи графічно 

й семантично містким, цілком і повністю передає сутність повідомлення.  

 

Рис. 4.2 [1129] 

На рис. 4.3 зображено два компоненти невербальної природи: 

парасольку та цифру. Обидва  є релевантними для аналізу. Невербальна 

графема у вигляді парасольки є  структурним елементом, завдяки якому 

сформовано мультимодальну лексему.  

За структурою ручка парасольки відповідає графемі “і”, однак містить 

й додатковий елемент (шапку парасольки), завдяки якому можна зрозуміти, 

що йтиметься про захист.   Як і у випадку з мультимодальною лексемою, яка 

містить піктограму, ця одиниця відповідає семантиці вербального слова, 

оскільки парасольку асоціюють із захистом. Проте, будучи використаною 

поза контекстом та не входячи до структури слова, вона отримує інші 

трактування. На цьому ж рисунку використано цифру 2, яка є замінником 

лексеми “to”. Хоча написання цифри відмінне від прийменника, їх вимова 

майже ідентична, що забезпечує таку субституцію, яка успішно реалізує 

покладені на неї функції. 

 

Рис. 4.3 [1129] 



260 
 

Рис. 4.4 демонструє мультимодальну лексему, в основі якої лежать два 

невербальних компоненти: серце та цифра. Така одиниця на фоні інших 

досить неординарна. Вона має подвійне прочитання “love” або “for”. Не 

важливо, який варіант рецепції читач обере: в обох випадках еквівалент 

матиме сенс.  

Аналізована мультимодальна лексема має подвійну структуру, а, 

відтак, і своєрідне накладання одного значення на інше (love - for). При 

цьому сама одиниця втрачає власний значеннєвий відтінок. Він збережений 

у випадку, якщо елементи читати окремо. Мультимодальну лексему-серце 

можна вважати ключовим елементом повідомлення, оскільки це абстрактне 

поняття володіє потужною семантикою. На фоні інших компонентів його 

вирізняє колір.  

      

Рис. 4.4 [1112]                          Рис. 4.5 [1183] 

 

Звернемо також увагу на засоби, які заміщують слова і які можна 

вважати повноцінними субститутами. Серед них виділяємо такі типи: 

лексема-літера (цей тип не належить до мультимодальних лексем (u - you)); 

лексема – цифра (4 – for); візуальний складник та цифра (рис. 4.4). Досить 

поширеною тенденцією є використання скорочень. Одна графема “U” 

повністю відповідає типовій лексемі you (рис. 4.4).  

На рис. 4.5 цифри й традиційні лексеми later та great перетворено на 

мультимодальні, п’ятиграфемні одиниці заміщено трикомпонентними. Їх 

доповнюють кілька смайлів, які сьогодні належать до засобів інтеракції, що 

є надто популярними в соціальних мережах, телефонній комунікації. Вони 
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передають певні емоції і можуть бути дешифровані як однією вербальною 

лексемою, так і вербальною словосполукою та реченням. 

 Зазначимо, що шрифт можна трактувати двояко. По-перше, це 

графічне обрамлення. Сказане вголос чи подумане про себе з’являється на 

папері за посередництвом графічних позначок, винайдених людством у 

писемній чи друкованій формах. Детальніший аналіз дозволяє впевнено 

стверджувати, що шрифт – це не просто оболонка, а потужний ресурс, 

здатний до маніпуляцій.  

Його потенціал неоціненно високий, оскільки він може «оживляти» 

лексему, надавати йому певного характеру. Вимовленій лексемі особливих 

додаткових відтінків надає тембр, а писаному чи друкованому – шрифт. Він 

може бути навіть культуроспецифічним, увіковічнюючи історію 

формування та розвитку етносу. Важливим є також колір. Проте, 

враховуючи означені вище нюанси, зазначимо, що в ній відсутні ознаки 

класичної лексеми.  

На рис. 4.6 і 4.7 представлено незвичні лексеми, названі нами 

мультимодальними. На відміну від таких словосполук, як demand more; for 

your money, узятих із того ж рекламного блоку, лексема sparkle належить до 

нетипових.  У ній вбачаємо відмінні ознаки та характеристики, що на фоні 

звичних роблять її специфічною завдяки використанню низки модусів. 

Йдеться передовсім про курсивне виконання.  

Крім того, семантика увиразнена та посилена внаслідок того, що 

лексема sparkle не тільки є репрезентантою процесу сяяння, а й сама сяє 

внаслідок шрифтових трансформацій та умовних графічних зірок, які 

покликані освітлювати щось довкола. Двовекторне виконання однієї і тієї ж 

дії, переданої вербальними та невербальними ресурсами, посилює закладене 

значення, що інтенсифікує значення аналізованої одиниці.  

Її план вираження є дуалістичним, у той час, як план змісту, 

залишається однозначним. Вважаємо також вартим уваги й той факт, що такі 

технології є інструментами впливу на читача. Продуценти прагнуть 
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настільки наблизитися до читача шляхом обрання саме таких стратегій, що 

в останнього майже не залишається вибору.  

На особливу увагу заслуговує рис. 4.7, що демонструє рекламу 

йогурта. Обраний шрифт теж належить до розряду нетипових, оскільки не є 

частиною уніфікованих текстових редакторів. Лексеми за текстурою 

нагадують сам рекламований продукт.  У цьому випадку маркетологи 

обрали досить успішну стратегію та показали, яким насправді є 

пропонований товар.  

Передавши його складники за допомогою обраного шрифту, вони не 

тільки назвали сам продукт, а й наголосили на тому, що він належить до 

розряду біотоварів. Використовуючи два шрифти, рекламодавці фокусують 

увагу на користі продукту, адже до його складу входять натуральні пластівці 

(обраний шрифт демонструє їх). Такі приклади показують, що кількість 

варіацій мультимодальних лексем необмежена, як і засоби, що сприяють їх 

реалізації 

    

            Рис. 4.6   [818, c. 124]                                            Рис. 4.7 [815, c.132 ] 

Шрифт і колір – модуси, що мають тісний взаємозв’язок. Це одні з 

найпотужніших засобів, що здатні на значні маніпуляції на телебаченні та в 

онлайн просторі. Проте найбільше навантаження у плані вираження та 

змісту вони несуть у паперових виданнях.  

На рис. 4.8 спостережено варіації, в основі яких лежить кольоровий 

модус. Live green go yellow – слоган компанії, що займається продажем 

автомобілів. Усвідомлюючи актуальність питання, що стосується охорони 
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навколишнього середовища, live green за кольором відповідає висловленому 

баченню рекламодавців. Як бачимо, їздити організація пропонує на 

автомобілях жовтого кольору. У тій й же гамі представлено  і частину 

слогану.  

 

Рис. 4.8 [944, c. 36 ] 

Необмежені можливості шрифтів та кольорів демонструють рис. 4.9, 

4.10. Усе залежить від бачення рекламодавців та маркетологів, їхнього 

світогляду та креативності. Варіюють як кольоровою гамою, так і кеглем, 

його локацією. Особливе навантаження припадає на ініціальні 

літери (рис. 4.9), які сигналізують про початок нової думки (абзацу). Зміна 

кеглю (його збільшення) свідчить про важливість сказаного.  

    

       Рис. 4.9 [818, c. 124 ]                        Рис. 4.10 [873, c. 131] 

Рис. 4.11 показує кольорове різнобарв’я. Не виключені варіанти, коли 

одна лексема представлена кількома кольорами. 

   

Рис. 4.11 [990, c. 96]                                                             
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Рис. 4.12 [871, c. 158 ] 

Рис. 4.13–4.16 також ілюструють можливості аналізованих нами 

кольорових та шрифтових модусів. Використано не лише різні кеглі та 

варіативність їх розмірів, але й гру кольором: виділення самих лексем, їх 

зміну завдяки забарвленню на основі додаткових ліній 

   

Рис. 4.13  [816, c. 28]               Рис. 4.14 [816. c. 42] 

Звернемо увагу на мультимодальні лексеми, у яких окремі літери 

заміщені різними ресурсами невербальної природи. Корпус ілюстративного 

матеріалу дозволяє стверджувати, що в англомовному масмедійному 

комунікативному просторі значний відсоток мультимодальних лексем 

містить одну невербальну графему або параграфему, яка найчастіше є 

семантичним дублікатором лексеми (або її частини) (рис. 4.16, 4.17). Власне 

ці невербальні та паравербальні засоби є тими елементами, які сприяють 

продукуванню мультимодальних лексем. 

   

                        Рис. 4.15  [871, c.158]                         Рис. 4.16  [816, c.18] 

Як бачимо, на рис. 4.17 у назві рекрутингової компанії “Johnstones” 

замість другої графеми “о” використано камінь, який є дублікатором 

частини назви “stones”. Зауважимо, що однозначність плану змісту 
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репрезентовано двома планами вираження, які представлено вербальним і 

невербальним модусами. Із метою привернення уваги та її фокусуванні на 

найважливіших частинах рекламного блоку автори послуговуються саме 

таким ресурсами, які увиразнюють семантику і є певними сигналізаторами.  

Запропоновані рекламні блоки дозволяють зробити висновок про те, 

що у випадках (рис. 4.17, рис. 4.18), коли кількість вербальних знаків 

відповідає кількості невербальних, максимально уподібнених до 

компонентів, які вони заміщують, семантика нових модусів є потужнішою 

щодо впливу і сприйняття.  

    

               Рис. 4.17 [718, c. 88]                                   Рис. 4.18 [728, c. 2] 

Найчастіше заміщують графему “о”. Її використання залежить від 

тематики рубрики чи рекламного блоку, семантики лексеми, у межах якої 

цей модус використовують. Наприклад, на рис. 4.19 графему “о”  заміщено 

м’ячем для гри в уімблдон.  

В інших випадках (рис. 4.23, 4.24 та 4.25) графему “о”  замінено на 

м’яч, всередині якого зображено зірку. Крім того, дві графеми на рис. 4.24 

не типові для англійської графіки. Графема “W” частково трансформована, 

у той час як “R” має зворотню локацію – “Я”.  

Рис. 4.20, 4.21 та 4.22 також демонструють аналогічне заміщення 

графеми “о”. Однак вони мають інше семантичне наповнення, яке цілком 

відповідає змісту вербальних засобів. У випадку, коли йдеться про щось у 

світовому ракурсі, “о” символічно зображено у формі земної кулі (рис. 4.20, 

4.21 та 4.22). Характерно, що аналізовані графеми різні не за формою, а за 
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кольоровим модусним наповненням. 

   

 

Рис. 4.19 [1048, c. 44]                              Рис. 4.20 [1006, c. 93] 

    

Рис. 4.21 [897, c. 74]                               Рис. 4.22 [887, c. 72] 

      

Рис. 4.23 [1048, c. 27]                              Рис. 4.24 [1048, c. 50] 

Тема футболу ніколи не втрачала актуальності в американській та 

британській спільнотах.  Це підтверджують невербальні модуси (рис. 4.23, 

4.24, 4.25). Отже, ілюстровані приклади свідчать про частотність заміщення 

графеми “о”. У кожному аналізованому випадку вона має різне графічне 

вираження, яке не суперечить змісту висловлювання.  

Звернемо увагу й на рис. 4.26, відмінний від попередніх тим, що на 

ньому лексему “one” сформовано внаслідок комбінації ресурсів, які є 

складниками трьох знакових систем: цифр, традиційних графем та рисок. 

Незважаючи на це, така мультимодальна лексема не втратила читабельність, 

її семантика зрозуміла.  

Значення реалізовано завдяки цифрі, що є співзвучною з усією 

лексемою загалом. Інших елементів (наприклад, графеми “N”) могло б і не 

бути, оскільки зміст є зрозумілим.  

Однак часткове упущення одного з елементів графеми “E” призвело 

до того, що трьом її іншим елементам у вигляді рисок знайшли відповідності 

(Torino, Nuova, Economia). Докладний аналіз пояснює причину саме такого 

способу представлення інформації. 
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    Рис. 4.25  [1048, c. 21]                      Рис. 4.26 [1008, c. 97] 

Цілком протилежну тенденцію демонструє рис. 4.27. Якщо у значній 

частині попередніх прикладів одному вербальному знаку відповідав один 

невербальний графічний модус, то у цьому випадку один символ 

покликаний передати два елементи, наприклад, @ використано замість at. 

Існують також випадки, коли традиціну графему замінюють 

математичними символами. Така субституція не випадкова. Вона цілком 

логічна й виправдана. Графемі “Т” відповідають позначки + і –. Це своєрідні 

підказки того, яким чином потрібно вставити батарейки у відповідний 

пристрій, щоб той працював. Меркетологи наголошують на тому, що 

обраний товар не підведе, і цьому бренду можна довіряти. 

Обґрунтований фактичний матеріал дає підстави стверджувати, що 

заміщувані елементи в більшості випадків максимально уподібнюють 

заміщуваним. При цьому досить часто один елемент дублює семантику усієї 

первинної лексеми. Внаслідок сполучуваності вербальних та невербальних 

засобів такі одиниці набувають ознак мультимодальних. Існують також 

випадки, коли продуценти використовують такі мультимодальні засоби, що 

здатні кілька традиційних вербальних графем замінити одним єдиним 

ресурсом (рис. 4.27). Іноді одну графему замінюють два 

компоненти (рис. 4.28). 

   

             Рис. 4.27 [888, c. 58]                            Рис. 4.28 [948, c. 55] 
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В англомовних масмедіа поширеною тенденцію можна вважати 

трансформацію первинної традиційної літери з додаванням додаткових 

елементів (рис. 4.29, 4.30). Одну графему ключової лексеми  назви інституту 

міжнародного менеджменту  (Theseus International Management Institute) 

частково змінено. Ліва частина графеми “Е” відсутня взагалі, а три її інших 

елементи мають форму стрілок, які в цьому випадку символізують зміни, рух 

у правильному напрямку за умови обрання цього закладу як однієї зі 

сходинок у реалізації кар’єрних вершин. 

    

                  Рис. 4.29 [910, c. 76]                         Рис. 4.30 [880, c. 133] 

Рис. 4.31 подібний до попередніх, однак не ідентичний цілком, 

оскільки елементи графеми “Е” не зазнали трансформацій. 

 

Рис. 4.31 [869, c. 33] 

 

Випадання одного елементу графеми спостережено на рис. 4.32. 

Незважаючи на це, така стратегія не впливає на процес прочитання, хоча 

ззовні зміни в написанні помітні. Представлені випадки, коли традиційні 

графеми зазнають видозмін (рис. 4.33–4.37).  Торгова марка T. M. Lewin 

репрезентує свій бренд, змінюючи класичні графеми та продовжуючи розмір 

окремих їх частин, охоплюючи усі складові назви. 

    

              Рис. 4.32    [818, c. 124]                            Рис. 4.33 [861, c. 4] 

 

Відома компанія, що виготовляє та продає фаст-фуд, демонструє 

назви, трасформуючи частини першої та останньої графем, створюючи у 



269 
 

такий спосіб стрілки. У перекладі назва закладу співзвучна з метром, однак 

торгові представництва цієї мережі працюють у різних місцях. Саме стрілки 

дозволяють належним чином трактувати назву цієї організації, вказуючи на 

те, що сюди необхідно увійти і щось скуштувати. Характерно, що в 

етимологію назви покладено сендвіч, асоційований із підводним човном.  

   

Рис. 4.34  [912, c. 58]                               Рис. 4.35  [887, c. 72] 

Рис. 4.36 та 4.37 рекламують авіаперельоти. Графема “Х” зазнає 

значних маніпуляцій. Вочевидь, її асоціюють із польотами. Акцентовано 

увагу на лексемі next (рис. 4.36), яка розширює власні семантичні межі 

завдяки графемі “Х”. Популяризовано думку про те, що нема ніяких меж і 

кордонів для польотів, а компанія зможе втілити в життя задуми й 

реалізувати плани. Висловлене міркування репрезентоване також на 

рис. 4.37, де аналізовану маніпулятивну графему використано в лексемі 

extend. “X” одночасно замінює дві графеми завдяки властивій їй 

співзвучності.  

   

  Рис. 4.36 [959, c. 70]             Рис. 4.37 [959, c.70] 

На рис. 4.38 й 4.39 рекламовано назви авіакомпаній. Жодна з цих назв 

не є суто мономодальним утворенням, оскільки кожну супроводжує 

додатковий графічний компонент, який є частиною авіаліній, або ж одна із 

графем зазнає певних трансформацій. 

 

Рис. 4.38 [911, c. 58] 
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Рис. 4.39 [894, c. 72] 

Звернемо увагу й на рис. 4.40. У рекламі медичного препарату для 

серцево-судинних захворювань часто фігурує невербальний компонент у 

формі серця. Одна із лексем на початку речення декорована за допомогою 

цього графічного компоненту з метою акцентування уваги на серці та 

дієвості представленого засобу. 

  

Рис. 4.40 [877, c. 15] 

 

Рис. 4.41  [957, c. 56] 

Рис. 4.41 важливий тому, що графема “і” в одній лексемі має два 

способи представлення. Такий авторський задум є прямою вказівкою на те, 

що аналізована лексема мультимодальна. В ініціальній позиції графему “І” 

замінено на знак оклику. Далі один із її елементів (крапку) трансформовано 

на зображення, розгалужене вгору й реалізоване в окремий малюнок. Вгорі 

замість однієї крапки є три різного кольору. Отже, крапці, як складовій 

графеми, відповідає малюнок, що, окрім додаткових елементів, вміщує три 

традиційних одиниці (крапки) збільшених розмірів. 

 Англомовному масмедійному комунікативному простору також 

притаманні інші модифікації аналізованої одиниці. Межі цього елементу 
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розширені завдяки збільшеннню розміру й додавання додаткових елементів 

декоративного характеру (рис. 4.42, 4.43).  

У назві медичного препарату “Plavix” крапка графеми “і” наділена 

додатковою семантикою. Оскільки ліки призначені для запобігання 

утворення тромбів, фрагмент елемента забарвлено червоним кольором, 

асоційованим із кров’ю. Від нього є кілька лівосторонніх відгалужень, які 

вказують на те, що у людини багато тромбів. Засіб покликаний запобігти 

небажаним наслідкам, його дія поширюється на організм і продовжує життя. 

   

                                    Рис. 4.42 [1033, c. 1]                                     Рис. 4.43 [871, c. 41] 

 

Трансформацію графеми “і” демонструє також рис. 4.44. Назва 

гігантської міжнародної корпорації CITI містить елемент, який не належить 

до вербальних засобів. Це знак пунктуації, який у цьому випадку виконує 

зовсім не характерну для нього функцію. Однак його використання ми 

вважаємо цілком вмотивованим, оскільки це є прямою вказівкою на те, що 

величезна міжнародна корпорація у сфері фінансових послуг із відомим 

світовим ім’ям здатна взяти під свою протекцію різні інституції, виступити 

спонсором бажаних заходів. Дужка асоціюється з надійністю та спонукає 

довіряти цій установі, бо вона може захистити від небажаних наслідків. 

Трапляються також випадки, коли межі традиційних графем збільшені 

завдяки додатковим графічним трансформаціям із використанням 

декоративних елементів (рис. 4.45), які додають лексемам особливого шарму 

й налаштовують читача на атмосферу чарівності й загадковості, що 

призводить до здійснення бажань. 

      

                       Рис. 4.44  [737, c. 28]     Рис. 4.45 [869, c. 32]      Рис. 4.46 [875, c.25] 
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Рис. 4.46 містить дві графеми в рамках однієї лексеми, які власне 

надають останній мультимодальних ознак. Графема “V” максимально 

близька до традиційної, але сягає іншої Х, у якій відсутній один із сталих 

елементів. В аналізованій стратегії вбачаємо аналогічний ефект, оскільки 

використання рекламованої вакцини запобігає небажаним наслідкам у 

випадку хвороби. Графіку у вигляді стрічки можна уподібнити життю, яке 

продовжене завдяки дієвості обраного засобу.  

На відміну від рис. 4.45, на рис. 4.47 межі графеми “е” сягають усіх, 

які її оточують. Спостережено своєрідне накладання одних елементів на 

інші. Семантика графіки вказує на дієвість рекламованого засобу та його 

довготривалий ефект. Обрана стратегія свідчить, що, об’єднуючись, 

вербальний та паравербальний модуси мають подвійну семантику, не 

позбавлену однозначності (тактика залежності).  

 

Рис. 4.47  [952, c. 32] 

Звернемо увагу на інші нестандартні лексеми, для яких характерне 

злиття графем (завдяки одній частині літери покриті частини двох, а також 

можливе упущення частини однієї із графем) (рис. 4.48).  

В англомовному масмедійному комунікативному просторі 

трапляються також випадки декорування лексем, словосполук та речень 

внаслідок залучення нехарактерної графіки (рис. 4.49) або вкраплення 

додаткових елементів, наприкад, дефісу, який слугує засобом переносу.  

Однак у такий спосіб формують абревіатуру ESPS, яка може мати 

кілька різних дешифрувань (рис. 4.51). Наявність іншої абревіатури 
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спостережено також на рис. 4.50. Вона, як і всі інші аналізовані нами 

приклади, не позбавлена графічних трансформацій. Як бачимо, графема “s” 

містить чорне маркування, менший кегль та інший колір. Зірка справа 

свідчить, що додаткову інформацію можна відшукати нижче.  

       

Рис. 4.48. [869, c. 32]      Рис. 4.49. [899, c. 72] 

              

Рис. 4.50 [910, c. 76]     Рис. 4.51 [1022, c. 28] 

 

Аналогічні трансформації, що стосуються рівневих локацій лексем, 

мають рис. 4.52 та 4.53. Подібне зміщення є типовим та слугує своєрідним 

сигналом привернення уваги. Гетерогенною та неординарною є 

мультимодальна лексема на рис. 4.54. Вона настільки уподібнена місцю 

відпочинку, що мимоволі “переносить” читача на пляж. Її невід’ємним 

елементом є парасолька, яку часто асоціюють із пляжним відпочинком у 

спекотні дні. 

    

    Рис. 4.52   [888, c. 58]                                    Рис. 4.53   [887, c. 72] 
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Актуальним у контексті аналізу є рис. 4.55, на якому зображено орла, 

уподібненого класичній графемі “v”. Подібне використання елемента 

вмотивоване, оскільки американці досить високо цінують свободу, яку цей 

птах символізує.  

Задекларовано тезу, що жити потрібно з огляду на власні цінності, 

ідеали, прагнення. Інше зображення (рис. 4.56) ілюструє приклад, коли одну 

класичну графему замінюють на компонент невербальної природи: графему 

“о” трансформовано в ілюстрацію бомби. Питання риторичне, оскільки 

відповідь у статті не є однозначною. 

 

Рис. 4.54 [728, c. 42]                               Рис. 4.55  [1115] 

 

Вартими уваги є інші трансформації. Наприклад, уподібнення графеми 

“Х” деревам, які, поза сумнівом, наявні в екзотичних місцях, налаштовують 

читачів на відпочинок. Це своєрідна гра графікою, коли, з одного боку, 

продуценти хочуть зробити назву неординарною, особливою, з іншого – 

намагаються завоювати у такий спосіб клієнтів. Дієвими для продукування 

мультимодальних лексем залишаються цифри.  

Рис. 4.58 демонструє уподібнення цифри графемі “g”. Кількість 

заміщених та заміщуваних елементів співпадає. На відміну від попереднього 

прикладу, наступний блок (рис. 4.59) місить два додаткових елементи, які 

надають лексемі ознак мультимодальності.  

Дві класичні графеми “to” заміщено однією цифрою, межі якої 

продовжують уздовж усієї лексеми. Крім того, із метою інтенсифікації уваги 

на дні, що наступить, використано стрілку, що символізує рух уперед. 
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Зазначимо, що іноді лексема завтра англійською звучить “Morrow”. 

     

   Рис.  4.56 [1205]        Рис. 4.57  [1175]       

              

     Рис. 4.58   [1186]        Рис. 4.59 [1208] 

Досить популярним одноелементним компонентом, що заміщує 

трьохграфемну лексему, є амперсанд (&), в основу якого покладено лігатуру 

et. Його часто використовують у засобах масової комунікації. Залучення 

зазначеного елемента замість and можна вважати прикладом компресії. 

Рис. 4.61 відмінний тим, що у ньому замість трьох літер використано 

один знак, що позначає відсоток (%). Він настільки візуально співпадає із 

заміщуваними елементами, що фактично ідеально доповнює частину назви 

відомого авто Polo. Його залучення покликане реалізувати тезу про те, що за 

умови придбання саме цього транспортного засобу його власник зможе 

зекономити кошти на витрати, пов’язані з обслуговуванням. Рекламуючи 

Sony Play Station (рис. 4.62), маркетологи використовують геометричні 

фігури, аналогічні чотирьом клавішам джойстика (як одного із найбільш 

важливих елементів пристрою).  

Такий вибір зумовлений передовсім бажанням привернути увагу 

гравців до цього виробу, адже ті, хто надає перевагу саме таким розвагам, 

знають, що за кожним цим знаком закріплене певне значення: зелений 

трикутник є вказівкою на  напрямок; квадрат ототожнюють із папером або 

документом і це є шлях до ігрового меню;  червоне коло і блакитний хрестик 
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покликані дати ствердну або заперечну відповідь, яку повинен обрати 

гравець, погоджуючись на наступний ігровий крок. 

   

Рис. 4.60 [1103]                        Рис. 4.61 [1103]               Рис. 4.62 [1127]  

 

Звернемо увагу ще на низку прикладів,  у яких чільне місце відведено 

неординарним графемам. На рис. 4.63 замість графеми “o” використано 

метр. Причиною залучення цього елемента є рекламований продукт, 

вживання якого творить дива, сприяючи схудненню.  

Традиційно склалося так, що схуднення пов’язують зі зменшення 

об’єму талії. Відслідкувати цю позитивну динаміку допомагає метр, який на 

ілюстрації замінює одну з букв і підкреслює усю лексему. Рис. 4.64 містить 

дві невербальні графеми “o”, які нагадують очі та відповідають семантиці 

лексеми “look”, яка є назвою рекламованого товару. 

       

  Рис. 4.63   [1214]                                    Рис. 4.64 [1200] 

На рис. 4.65 замість компонента “e” використано виделку, яка за 

формою подібна до вербальної графеми.  Залучення елемента – натяк на те, 

що рекламований продукт споживають виделкою. На рис. 4.66 частинку 

графеми “i” замінено на зірку. Її використовують із декоративною метою. 
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Рис. 4.65      [1178]                         Рис. 4.66  [1128] 

Назва батончика “one” на рис. 4.67  містить два додаткових ресурси. 

Один із них – візуальний складник зображального характеру у графемі  “O”, 

інший утворений внаслідок трансформації графеми  “N”. Частина справа 

має додатковий графічний елемент, завдяки якому одна графема має двоїсте 

прочитання. Цей трансформований ресурс цілком відтворює усю назву 

продукту. Натомість рис. 4.68 містить піктограму, яка заміщує графему “O”. 

     

Рис. 4.67 [1117]                                         Рис. 4.68    [1140] 

 

Рис. 4.69 ілюструє заміну двох однакових графем “о” у назві 

солодощів “spooky”. Заміщувані елементи відображають реальні цукерки, 

що вміщені у пакеті. Вони подібні до очей. Збільшені зіниці відтворюють 

семантику лексеми “spooky”. Їхні розміри свідчать про хвилювання й 

небезпеку. Сама семантика лексеми пояснює їх форму.  

На обкладинці продукту у лексемі “NATURE”  (рис. 4.70) використано 

невербальний замінник у формі листочка, який схожий на заміщений 

елемент, але не повністю збігається з ним. Семантично графічна позначка 

листочка  ідентична вербалізатору. Тому така тактика є виправданою, адже 

значення лексеми фактично дубльоване. 
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    Рис. 4.69   [1110]                                        Рис. 4.70 [1113] 

 

Рис. 4.71 містить емотикон. Одну літеру “D” замінено на двокрапку й 

дужку. Семантика розширюється, оскільки йдеться про транспортні засоби, 

які не забруднюють екологію. Відповідно, це приємно й позитивно. Тому 

цей емотикон  підсилює семантику й свідчить про позитивні зміни у світі 

транспортних технологій.    

   

Рис. 4.71 [1052, c.19]    Рис.  4.72 [1056, c. 30 ] 

У наступній лексемі “direct” графему “e” трансформовано у стрілку, 

утворену з двох елементів. Враховуючи поєднання чорного та білого 

кольорів, розуміємо, що репрезентована  стрілка вказує напрям руху. Куди 

рухатися навряд чи було б зрозуміло, якби б не сама вербальна лексема 

“direct”. Корпус ілюстративного матеріалу свідчить про те, що існує кілька 

типів лексем, які можна іменувати мультимодальними: 

 лексеми-зображення (смайли, емотикони, піктограми, цифри – 47 %) 

(рис. 4.1, 4.3, 4.72); 

 лексеми утворені за допомогою спродукованих літер, що не є 

прописані в спеціальних офісних пакетах із залученням додаткових 

візуальних компонентів – 53 % (рис. 4.57) (діаграма 4.1). 

У мультимодальних лексемах невербальні та паравербальні ресурси 

можуть заміщувати одну графему, дві або три, внаслідок цього лексеми 

набувають мультимодальних ознак. З огляду на це, у випадку заміни одного 

елемента виокремлюємо такі комбінації (діаграма 4.1):  

 графеми та цифра – 23 % (рис. 4.5, 4.20, 4.58); 
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 графеми та піктограма – 13%  (рис. 4.2, 4.68); 

 графеми та геометричні фігури – 8%  (рис. 4.62); 

 графеми та візуальні компоненти, які відповідають семантиці лексеми 

– 14%  (рис. 4.3, 4.17–4.19 , 4.21–4.24, 4.55, 4.56, 4.70, 4.72); 

 графеми та візуальні компоненти, які не відповідають семантиці 

лексеми – 28%  (рис. 4.25, 4.65); 

 графеми та візуальні компоненти, які відповідають семантиці лексеми, 

але їх зміст значно ширший і не є точним еквівалентом вербальної лексеми – 

14 % (рис. 4.57, 4.63). 

Діаграма 4.1 

 

 

У процесі аналізу також виявлено приклади, коли невербальними та 

паравербальними компонентами заміщено два елементи або один із 

частковою трансформацією іншого – 16 % (рис. 4.26, 4.41 (діаграма 4.2).). 

Трапляються також випадки, коли 

– невербальний знак замінює дві класичні кодифіковані графеми – 12 % 

(рис. 4.27);  

– один невербальний знак або математичний символ заміщує три 

лексеми – 4 % (рис. 4.60); 

– одну алфавітну графему замінено на два символи невербальної 

23%

13%

8%

14%

28%

14%
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природи – 26 % (рис. 4.28, 4.71); 

– дві алфавітні графеми замінено на дві невербальної природи – 23 % 

(рис. 4.64, 4.68);  

– виявлено також випадки накладання додаткового графічного елемента 

невербальної природи на лексему – 14% (рис. 4.40); 

– дві графеми замінено на цифру, межі якої розширено та додано 

додаткові елементи –  2% (рис. 4.57).  

Зафіксовано варіанти, коли лексема набуває мультимодальних ознак з 

огляду на входження до її складу візуальних зображальних складників та 

зміни однієї із графем на цифру, яка дублює семантику усієї вербальної 

лексеми – 3% (рис. 4.67). 

Ідентифіковано також низку мультимодальних лексем, частини яких  є 

трансформованими (діаграма 4.3):   

– відокремлення частини графеми зі зміною або без зміни її частини – 

20 % (рис. 4.29, 4.30, 4.42–4.44); 

– відокремлення частини графеми без будь-яких інших змін – 22 % (рис. 

4.31, 4.32);  

– зміна відокремлюваної частини графеми на інший елемент – 19%  (рис. 

4.39, 4.66); 

– зміна однієї з графем у такий спосіб, що її межі розширюються й 

охоплюють усі інші графеми або кілька, які є частиною тієї ж лексеми, до 

складу  якої входить така «розгалужувальна» графема – 14% (рис. 4.33, 4.42–

4.45, 4.47); 

– зміна однієї літери, межі якої зміщені на іншу (усі елементи інших 

збережено) – 12 % (рис. 4.46); 

– трансформація графеми завдяки  додаванню інших елементів 

(наприклад, стрілок) – 6 %  (рис. 4.18); 

– «випадання» частини графеми в межах однієї лексеми і злиття окремих 

графем з сусідніми графемами, оскільки вони містять аналогічні частини – 7 

%  (рис. 4.48). 
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Діаграма 4.2 

Типи мультимодальних лексем 

 

Існують також мультимодальні лексеми, для яких характерні графічні 

варіації, які створюють враження спецефектів (підкреслення, 

супроводження лексем додатковими ефектами або графічними засобами, 

зміна кольору (виділення), трансформована локація усієї лексеми або її 

частини (нелінійна або виключно горизонтальна)) (рис. 4.6–4.8, 4.10–4.16,  

4.34–4.37, 4.49, 4.50–4.53) 

Діаграма 4.3 

 

 

Підсумовуючи аналіз виокремлених вище типів, вважаємо доцільним 

запропонувати дефініцію мультимодальної лексеми як одиниці, утвореної 

шляхом поєднання вербальних графем та невербальної або невербальних 

графем чи параграфеми або параграфем.  
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До мультимодальних лексем зараховуємо й ті, що мають виключно 

зображальний характер. Якщо при продукуванні лексеми використано 

принаймні два різних модуси, то такі одиниці мультимодальні.  

Зауважимо, що існують також й мономодальні графеми, наприклад, 

цифри, які виконують роль лексем. Існування мономодальних лексем 

свідчить про економію вербальних ресурсів. Один мономодальний резерв 

може замінити одну, дві або три алфавітні графеми.  

Частотними є випадки, коли семантика вербальної графеми 

підкріплена невербальним ресурсом з аналогічним значенням. Це свідчить 

про те, що відбувається своєрідне накладання значень. У такий спосіб 

семантика одиниці посилюється вдвічі. Іноді значення заміщуваного 

елемента не збігається з семантикою заміщеного. У такому випадку 

значення мультимодальної лексеми значно розширене. 

Матеріал дослідження свідчить про те, що один модус може 

виконувати одночасно дві функції: бути замінником вербальних ресурсів і в 

такий спосіб набувати ознак повноцінної лексеми без графем вербальної 

природи; бути замінником частини графем і таким чином формувати 

мультимодальну лексему.  

 

4.2. Складники та ресурсне наповнення мультимодальних 

синтаксичних конструкцій в англомовному масмедійному 

комунікативному просторі 

 

У сучасних мовознавчих студіях цілком нових підходів потребують 

синтаксичні конструкції, які дедалі частіше з’являються в англомовному 

масмедійному просторі. З огляду на це, вони абсолютно не вписуються у 

традиційне трактування синтаксису як окремого розділу лінгвістики, у 

фокусі якого перебуває граматична будова словосполук та речень, 

побудованих внаслідок об’єднання принаймні двох лексем, які відповідають 

встановленим нормам і правилам як з урахуванням семантичних критеріїв, 
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так і орфографічних, пунктуаційних, стилістичних.  

Проведений аналіз свідчить, що в умовах сьогодення мономодальний 

синтаксис можна протиставити мультимодальному, який у сучасних 

лінгвістичних розвідках зовсім недосліджений, що й зумовлює актуальність 

обраної проблематики. Зібраний фактичний матеріал зумовлює закономірну 

потребу у докладному аналізі поняття мультимодальний синтаксис, яке ні у 

вітчизняних, ні у зарубіжних розвідках висвітлено не було. Тому вважаємо 

доцільним запропонувати власне трактування цього явища, окресливши 

його специфіку. Також видається слушним зосередити увагу на  

диференційних ознаках мультимодального синтаксису та спектрі ресурсів, 

завдяки яким він набуває відмінних рис та функційних особливостей.  

Оскільки означений нами пошук поняття та його дефініцій виявився 

безрезультатним, запропонуємо власне визначення цієї одиниці, яке у 

подальших розвідках може зазнавати певних девіацій та уточнень, а також 

виокремимо кілька додаткових характеристик, які визначають сутність 

цього терміна.  

Отже, на нашу думку  мультимодальний синтаксис – невід’ємна 

інтегральна частина мультимодальної лінгвістики. На відміну від 

мономодального синтаксису, в основі якого лежать вербалізатори та знаки 

пунктуації, мультимодальний сформований внаслідок ресурсів вербальної 

природи з інтенсивним залученням невербальних та паравербальних 

складників різних за структурою, кількісним складом, зовнішнім виглядом 

та комунікативно-прагматичною спрямованістю. 

Продукування аналізованих масмедійних анклавів не обходиться без 

вербальних складників. Їх кількість досить велика, але іноді вони не мають 

такого маніпулятивного потенціалу, яким наділені невербальні та 

паравербальні компоненти. Наприклад, колір, зображення та додаткові 

спецефекти (варіювання шрифтом (розміром кеглю, насиченістю тощо), 

зміною кольором, локацією), які є невід’ємними складниками простору.   
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У класичному розумінні, речення – це симбіоз вербальних засобів із 

залученням знаків пунктуації як окремої категорії ресурсів. За необхідності 

не виключеним є й використання додаткових символів, цифр. Але ми 

спростуємо саме таке бачення і на матеріалі англомовного медійного 

дискурсу продемонструємо зовсім протилежне. Виявляється, що 

невербальні та паравербальні компоненти можуть поруч із вербальними 

виконувати альтернативні синтаксичні ролі.  

Вражаючими є їхні можливості, а сукупність різних модусів у рамках 

одного блоку виводить спілкування на зовсім інший рівень. Невербальні та 

паравербальні засоби відкривають нові перспективи у спілкуванні. Їх спектр 

доволі широкий і навряд чи може бути точно фіксованим, як і кількість 

варіантів можливої сполучуваності. 

Розглянемо означені аспекти докладніше на англомовному 

масмедійному комунікативному просторі. Американська страхова компанія 

“Allstate” апелює до аудиторії за допомогою різних візуальних графічних 

модусів, а саме: зображення автомобіля, яке заміщує його реалістичний 

аналог, схематичної конвенційної позначки, що умовно репрезентує осіб, 

котрі уособлюють життя.  

Це своєрідне мультимодальне речення також містить і математичні 

символи + та = і трансформовану мультимодальну лексему “save”, перша 

графема якого – позначка американської валюти ($) (рис. 4.73). Як бачимо, 

75 % цієї мультимодальної лексеми залишилися незмінними.  

    

Рис. 4.73 [1109]                                Рис. 4.74 [1109] 

 

Зазначений приклад наочно демонструє домінування несловесних 
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модусів над словесними в аналізованому реченні. Проте в цьому 

конкретному випадку рекламодавці  вирішили також і вербально 

відобразити те, що спершу піддали п’ятимодусній репрезентації, 

забезпечивши мультимодальність. Цікавим є те, що інформація 

репрезентована двома способами. Фактично кожен елемент одного речення 

перекликається з іншим.  

Невербальній позначці автомобіля відповідає абревіатура auto; + 

цілком збігається у двох варіантах; life уподібнено схематичній позначці 

людей, які уособлюють життя; мультимодальній лексемі $AVE відповідає 

одиниця discount. Окрім цього, у них також є  елементи, які не збігаються в 

обох варіантах: у мультимодальному реченні є знак дорівнює (=), у реченні-

дублікаті є назва компанії “Allstate”.  

Зауважимо, що й інша частина рекламного повідомлення (крім 

аналізованого речення і мультимодального речення), у якій превалюють 

вербальні складники, також містить і невербальні: математичний знак “+”, 

світлину представника компанії, номер телефону, логотип компанії, який 

покликаний наблизити компанію до потенційного клієнта, оскільки саме він 

символізує захист і спонукає зрозуміти, що саме ця компанія зможе 

захистити всіх; а ті, що скористаються  послугами, отримають знижку.  

Такий вид реклами свідчить про те, що англійська графічна система не  

замкнута, а невербальні модуси здатні виконувати ті ж самі синтаксичні ролі, 

що й вербальні. Візуальні графічні засоби мають значно сильніший 

потенціал та створюють новий механізм впливу, який у нашому корпусі 

ілюстративного матеріалу реалізований через сукупність різних модусів як 

складників кількох знакових систем.  

Виникає закономірне питання щодо того, як такі змішані рекламні 

продукти впливають на індивідів. Повертаючись до рис. 4.73, відзначимо, 

що додаткового змісту рекламному повідомленню  надає шрифт та колір. 

Кольорова гама компанії “Allstate” синьо-голуба.  

Це незмінний колір їхнього бренду. Як відомо, він символізує спокій. 
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З огляду на це, розуміємо обрану тактику компанії. Адже психологічна 

атмосфера, яку він здатен створити, є саме тією стратегією, на яку 

розраховують реципієнти. У цьому випадку спокій асоціюється з безпекою. 

Отже, голубий колір налаштовує на внутрішні психолого-емоційні 

збалансовані відчуття захищеності й емоційної рівноваги.   

Щодо шрифту, то, як бачимо, одну і ту саму гарнітуру, але різний 

кегль. Найбільший він у слові “discount”. І це невипадково, така стратегія 

покликана «впіймати потенційного читача на гачок», тому шрифт є теж 

одним із механізмів впливу. Що більший кегль, його насиченість у 

сполученні з відповідним кольоровим забарвленням, то важливішим є цей 

елемент, а відтак й комунікативно-прагматична апеляція. Звісно, що клієнта 

приваблює запропонована знижка, адже майже кожен хоче щось придбати 

чи скористатися послугою за зниженою ціною.  

Вартим нашої уваги вважаємо другий і третій рекламні блоки тієї 

компанії, яка пропонує клієнтам страхування життя та автомобіля, 

заощадивши на цьому. Головний зміст цього повідомлення:  що більше ти 

застрахуєш усього, то більше ти заощадиш.  

Реципієнтам пропонують також зробити певні заощадження, щоб 

достойно жити на пенсії. І тут не обходиться без вербальних відповідників-

дублікатів, але і без них зрозуміло про що йтиметься. Локація об’єктів теж 

заслуговує на увагу.  

На рис. 4.74 мультимодальне речення репрезентовано лінійно, друге 

речення на рис. 4.75 має довільну локацію. Ледь помітна умовна лінія у 

вигляді дуги. Це також заздалегідь добре обдумана тактика й стратегія 

впливу. Передусім під вербальним реченням Protect your world, яке передає 

загальну ідею реклами, є кілька вербальних лексем, представлених жовтим 

кольором auto, home, life, retirement. Вони фактично докладно 

демонструють, що у світі індивіда важливу роль відіграє автомобіль, 

будинок, у якому він живе, життя й заощадження, які він може зробити. На 

думку продуцента, усе це має саме таку пріоритетність.  
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Рис. 4.75 [1109]                          Рис. 4.76 [1109] 

 

Хоча, як відомо, немає нічого дорожчого, ніж людське життя. 

Аналізовану локацію можна пояснити й тим фактом, що страхування 

автомобіля найбільш популярне, тому авто посідає першу позицію. Як 

бачимо, розміщення вербальних відповідників збігається з невербальними. 

Порядок  вербальних лексем та їхніх мультимодальних вербальних 

відповідників аналогічний.  

Обрана тактика розміщення цих елементів не випадкова, адже 

протягом життя дорослому індивіду легше купити автомобіль, а маючи певні 

заощадження, можна придбати або взяти у кредит житло. Третю позицію 

посідає страхування життя, яке, як виявляється, страхують рідко. Логічним 

та виправданим видається четвертий, графічно репрезентований елемент, 

оскільки скарбничка відповідає пенсійному заощадженню.  

Зазвичай люди відкладають певні кошти протягом усього життя і в 

пенсійному віці витрачають їх. Зважаючи на найдрібніші деталі, можемо 

стверджувати, що добре продуманим маніпулятивним кроком є 

використання дуги, розміри якої поступово збільшуються. Вона найвужча в 

тому місці, де на неї «накладено» автомобіль та будинок, ширша – де йдеться 

про життя, і найширша там, де розміщено скарбничку.  

Це свідчить про те, що «наповнення»  скарбнички – зазвичай 

довготривалий процес, а пенсійний вік – це зрілість індивіда, який може, 

будучи на пенсії, розраховувати на те, що накопичив протягом життя. Це 

також можна трактувати і як упевненість у тому, що його чекає завтра. 

Аналізована дуга може також асоціюватися з віком. Її ширина збільшується, 
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коли йдеться про збільшення віку.  

Реклама тієї ж установи (рис. 4.76) містить мультимодальну лексему-

зображення, якій представники компанії надають вербальне англомовне 

дешифрування “good hands”. Майже один графічний семіотичний ресурс 

заміняє дві звичні лексеми. It’s good  to be in good hands – девіз компанії. Її 

творці вважають цю позначку добре впізнаваною і не вартою того, щоб бути 

лексично продубльованою. Невербальний компонент максимально 

наближає потенційного клієнта до того, що саме ця компанія пропонує їм 

захист. Зображення рук уподібнено захисту від небажаних та 

непередбачуваних ситуацій. 

Ще одним важливим блоком, вартим уваги, є наступний (рис. 4.77), у 

якому рекламна агенція пропонує дещо приховано скористатися їхніми 

послугами. Таку тактику простежуємо за допомогою вербального тексту, що 

супроводжують додатковими графічними ефектами. Окрім прихованого 

змісту, репрезентованого вербальними засобами, сприйняття та прочитання 

також дещо ускладнено через закреслення, як спецефектів, зумисної 

трансформації літер, зміни інтервалу між ними на початку речення, 

частковому, ледве помітному відображенню графеми “e” у лексемі “under”. 

       

   Рис. 4.77 [1181]                                       Рис. 4.78 [1056, c. 9] 

 

Як бачимо, привернення уваги здійснюють за допомогою чітко 

витриманої кольорової гами: червоного, синього, білого та чорного кольорів. 

Червоний домінує, і це зовсім не дивно, адже саме він є впливовим 

механізмом на людську свідомість. Прихованість змісту, подвійна, її 
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продукують не тільки вербальні речення, які натякають на те, що створювати 

рекламу складно “It takes lots of Guts to Create Advertising”. Вони також не 

приховують, що конкурувати з іншими – завдання не просте, адже 

«заволодіти» ринком прагнуть конкуренти. Це виражено так: “that grabs the 

market right from under your competitors nose”.  Далі йому слідує “We have 

been doing successfully over the years”. Рекламна агенція не говорить відкрито, 

що саме вона найкраща. Йдеться про те, що це складно, але вони успішні в 

цій сфері, їм вдається це робити. Прихований зміст також простежуємо й у 

зображеній дошці для дартсу. Мовляв, обравши саме нашу компанію, можна 

влучити в ціль, а вона – це апогей, найвища точка досягнення бажаного. 

Закреслення зі спецефектами тіні мають додаткове навантаження. 

Вербальний натяк на процес продукування реклами, як кінцевого 

продукту, підлягає частковому маркуванню. Вони не приховують 

складності, але й не говорять про це у повен голос, відкрито. Саме такі 

закреслення проводять паралель між висловленим усно та написаним у 

письмовій формі.  

Адже читаючи  це повідомлення, потенційні реципієнти, напевно, 

зрідка роблять це вголос, здебільшого про себе. Беручи до уваги друковані 

рекламні продукти, саме в паперових періодичних виданнях рекламодавці 

не мають прямого зв’язку з можливими клієнтами. Тому форма подачі, його 

наповненість – ті єдині й ключові засоби, які відіграють вирішальну роль, 

аби встановити певний зв’язок  із реципієнтом або раз і назавжди зруйнувати 

його. 

Слушно також зазначити, що ці закреслення, з одного боку, дещо 

символічні. З іншого ж, уявляючи самого рекламодавця, можемо 

припустити, що саме так рекламодавець звертається до клієнта, але дещо 

зниженим тембром, тихіше промовляючи окремі частини, натякаючи, що це 

складно, але їм це під силу, щоб не відлякати потенційного клієнта. Варто 

зауважити, що завдяки такому способу ми простежуємо певну 

екстраполяцію, як усне мовлення поступово перетворюється на писемне зі 
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збереженням точних відтінків, які надає йому рекламодавець, бачачи це саме 

так. Закреслення уподібнюється невисокому тембру, можливо, навіть 

пришвидшеному темпу, адже те, що не зовсім приємне, навряд чи потрібне 

рекламодавцю й реципієнту.  

У цьому рекламному блоці (рис. 4.77) помічаємо ланцюжок, що 

логічно з’єднує  між собою всі ланки. Тісне сплетіння модусів забезпечують 

успішність конвергенції і в сукупності створюють ваговий механізм впливу. 

Ще більш неординарним є рис. 4.78, який також складається з 

одиниць, належних до різних семіотичних систем.  Такий спосіб 

репрезентації рекламованого автомобіля покликаний максимально 

наблизити читача до того, з чим йому доведеться зіткнутися, будучи за 

кермом. Таке уподібнення “переносить” реципієнта в середовище учасників 

дорожнього руху, частиною якого він може стати за умови придбання цього 

автомобіля. Графічні позначки, що відтворюють реальні піктограми й 

об’єкти, такі реалістичні, що здатні практично миттєво екстраполювати 

реципієнта в роль водія.  

Ця стратегія настільки обдумана та виправдана, що її вплив на 

свідомість індивідів очевидний. Проте не можна залишити поза увагою те, 

що семантика речення (The new Audi A4 Avant sees things before you do) 

певною мірою суперечить графічним відповідникам, які його 

репрезентують. З одного боку, виглядає так, що автомобіль настільки 

хороший, що здатен випередити рухи водія та приймати рішення замість 

нього. Він здатен “бачити”, “реагувати”, “належним чином діяти”, а отже, й 

“мислити”.  

Це приклад реалізації мультимодальної метафори. Як бачимо, 

автомобілю надають таких характеристик, які він не може виконувати, проте 

його намагаються настільки зблизити з реципієнтами, що це неможливо не 

помітити та не відчути на собі.Запропонований вище приклад демонструє те, 

що в межах єдиного рекламного блоку копірайтери залучають до одного 

повідомлення кілька графічних одиниць, об’єднаних однією тематикою, але 
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різних за формою та структурою. 

Порівнюючи алфавітні кодифіковані графеми з їх відповідниками, так 

званими мультимодальними графемами, параграфемами або невербальними 

графемами можемо однозначно стверджувати, що вони значно 

відрізняються не лише зовнішнім виглядом та приналежністю до відмінних 

семіотичних систем, а й семантикою, якою вони наділені й маніпулятивними 

потенціями.  

З упевненістю можна сказати, що жодна алфавітна графема не здатна 

передати той контент, який у змозі донести до читача її відповідник. 

Особливим у цій репрезентації є те, що аналізована мультимодальна лексема 

утворена з низки графем невербальної або паравербальної природи, майже 

всі з яких є самодостатніми і можуть функціонувати самостійно, передаючи 

при цьому певний контент, не потребуючи жодних додаткових пояснень. 

Зауважимо, що невербальні або паравербальні графеми можуть 

одночасно виступати й мультимодальними лексемами, не змінюючи при 

цьому свого вигляду, але кардинально модифікуючи синтаксичну роль й 

спосіб прочитання. Проте, як бачимо, у цьому випадку (рис. 4.78) їх 

поєднали зі знаками, що є частиною тієї самої семіотичної системи. Як 

наслідок, будучи автономними, вони можуть також бути використані в 

комбінаціях зі знаками різних семіотичних систем, зокрема й з алфавітною. 

У жодному випадку вербальні одиниці не мають таких можливостей 

ні в семантичному плані, ні в психолого-емоційному. Очевидним є те, що 

рекламодавці згодні на усе, аби довести своїм клієнтам, що саме їхня 

продукція заслуговує на їхню прихильність, шукаючи та застосовуючи при 

цьому всі можливі стратегії й тактики впливу.  

Наступний рекламний блок (рис. 4.79) зроблений на замовлення 

інтернет-магазину “Zappos.com”, який став прибічником акції протесту, 

спрямованого на підтримку  заборони розмов по телефону під час 

кермування автомобілем.  

Як бачимо, мультимодальне речення не містить жодного 
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вербалізатора. Машина й телефон – речі несумісні. Саме ці репрезентовані 

схематичною позначкою людського обличчя, так званим емотиконом, який 

створено завдяки поєднанню знаків пунктуації, у цьому разі – двокрапки й 

дужки. Будь-який освічений індивід зрозуміє, про що йдеться, і вербальні 

лексеми  видаються зайвими. 

Аналізоване мультимодальне речення можна трактувати як заклик, що 

нагадує математичну рівність і змушує реципієнтів замислитися над тим, як 

вони діють. Так, поєднавши всі елементи car + mobile = :( у єдине ціле, 

реципієнти усвідомлюють, що розмови за кермом по телефону можуть 

призвести до трагічних наслідків.  

З-поміж інших елементів на жовтому фоні у вічі  «кидається» 

емотикон, що має червоне забарвлення, який репрезентує не лише поганий 

настрій, а й збігається з кольором крові, нагадуючи реципієнтам про 

можливу небезпеку на дорозі. Попри це водії всеодно нехтують правилами 

безпеки та стають учасниками дорожньо-транспортних пригод.  Будучи 

виділеним на фоні інших елементів червоним,  емотикон кидається у вічі, 

спонукаючи водіїв замислитися над ціною власного життя. 

    

Рис. 4.79 [1120]   Рис. 4.80  [960, c. 68] 

 

Певною мірою можемо стверджувати, що саме такий компонент є 

персуазивним та прокладає місток між дійсністю і когнітивними 

механізмами людської свідомості й психіки, провокуючи мозкові рецептори 

діяти відповідно до закону та правил дорожнього руху.  

З одного боку, на відміну від вербальних елементів, крізь призму 
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ресурсів невербальної природи продуцентам вдається закарбувати в пам’яті 

реципієнтів ключові та життєво важливі концепти, які допомагають їм 

значно довше пам’ятати те, що є насправді важливо для їхнього життя. З 

іншого, невербальні та паравербальні засоби слугують не лише важливою 

візуальною основою для закріплення інформації у просторі й часі, а й 

вагомим ресурсом, що здатен відображати культуру етносу, його цінності, 

реалії, життєвий досвід.  

На рис. 4.80 цікавим і неординарним є речення, побудоване за 

допомогою граната, зображення жінки, фігурної пляшечки з вербально-

невербальним написом назви напою та арифметичних знаків. Слова, які 

традиційно повинні наповнювати та формувати його, відсутні. Замість них 

ми маємо тільки зображення та математичні знаки. Ця комбінація є, за 

словами авторів, рівністю. Із неї випливає, що у вправних руках цієї жінки 

гранат перетворюється на високоякісний натуральний сік. Продукт є 

брендовим та добре впізнаваним навіть без назви, лише за формою пляшки.  

Реклама на рис. 4.81 утворена шляхом сполучення вербальних 

складників та додаткових елементів. До його складу потрібно також 

зарахувати й зображення. Літеру “W” прикрашає декоративний елемент. 

Поруч із реченням на одному рівні розміщено літак, який указує на те, що 

рекламована компанія надає авіапослуги. Таке мультимодальне речення 

належить до тих, до складу яких входять графічні компоненти 

ілюстративного характеру, які впливають на його зміст. Літак звужує 

можливі варіанти сприйняття речення.   

 

Рис. 4.81  [949, c. 9] 

Наявність у складі мультимодальних синтаксичних конструкцій 

різних шрифтів та цифр, які заміщують лексему (рис. 4.82), свідчить про 

значну популярність такої тактики спілкування. У корпусі ілюстративного 
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матеріалу варіацій подібного типу досить багато. Найбільш затребуваними є 

цифри 2, 4 й 8. Це пояснюють тим, що два здатне передати вербалізатори  

two, too й to; чотири – for, four; вісім зазвичай замінює частину лексеми, 

наприклад, gr8.  

Беручи до уваги цілковиту відповідність заміщуваного компонента 

заміщуваним, прочитання речення на кшталт “Welcome 2 the No.1 call 

connector” не становить жодних труднощів у цьому плані. Тут спостерігаємо 

повну відповідність вербалізатора цифрі. Однак використання різних за 

розміром шрифтів створює значний контраст і зосереджує увагу на тому, що 

є, на думку рекламодавця, пріоритетнішим і важливішим.  

Речення, розміщене нижче, не випадково представлено меншим 

кеглем, адже воно другорядне. Така техніка привернення уваги одразу 

фокусує увагу читача саме на тих частинах повідомлення, які для 

рекламодавця є найвагоміші. Це прямий шлях до збільшення його капіталу. 

Швидкість сприйняття також забезпечують й цифри як швидко зрозумілі й 

легкодоступні засоби читання. 

 

Рис. 4.82 [886, c. 58] 

Використання додаткових спецефектів (підкреслень, закреслень, 

написання у зворотному порядку), які супроводжують речення, є техніками 

фокусування уваги читача, який зазвичай переобтяжений значними 

потоками інформації і не завжди може диференціювати джерела 

першочергової та другорядної важливості.  

Означені нами прийоми не є невід’ємною частиною англійської 

графіки. Техніка підкреслення й закреслення (рис. 4.83, 4.84), зрідка 
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написання у зворотному напрямку (рис. 4.85) є характерною для тестів, 

написаних вручну. У масмедійному просторі це атипові прийоми, які не 

входять до розряду звичних, однак, як бачимо, такі випадки трапляються і їх 

не можна назвати поодинокими.  

Як результат,  це трансформує графічну систему англійського письма 

й видозмінює можливі способи подачі інформації, урізноманітнюючи їх. 

Поруч з іншими техніками аналізовані впадають у вічі першими, 

привертаючи увагу, змушуючи задуматися над причинами такої 

репрезентації матеріалу та його семантичним наповненням. 

 

 

                  

       Рис. 4.83 [1007, c. 87] 

 

 

 

Рис. 4.84   [990, c. 89] 

 

 

 

Рис. 4.85 [1007, c. 87] 

 

На рис. 4.86 окрім рамки, що нагадує квадрат, не використано жодних 

інших елементів невербальної природи. Частина речення, окрім підмета, 

обрамлена. Це дає підстави зробити висновок, що функційне призначення 

цього невербального ресурсу – привернути увагу реципієнта до тієї частини 

речення, яку продуцент вважає найважливішою. На нашу думку, підмет у 

цьому випадку є не менш важливим, ніж інша частина речення “knows no 

boundaries”.  

Якщо не брати до уваги підмет, який розміщений поза обрамленою 

частиною речення, тоді не зовсім зрозуміло, що саме не знає меж або 

кордонів. Замість Аmbition можна підставити й будь-який інший підмет, 
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наприклад John, leadership, respect тощо. Отже, техніка обрамлення є одним 

із можливих механізмів акцентування уваги, однак вона не завжди 

ефективна, оскільки відмежування підмета в аналізованому випадку 

ускладнює розуміння й уможливлює полісемантичне прочитання такого 

мультимодального речення.  

Рис. 4.87 містить синтаксичну конструкцію, яка побудована за 

допомогою вербалізаторів, цифри та знаку оклику. Як ми уже зазначали, 

залучення цифр – поширена тенденція заміщення лексем. Chat 4 less! – є 

прикладом, у якому замість лексеми for, бачимо цифру 4. Вона успішно 

виконує покладені на неї функції. Легко читається й сприймається 

реципієнтами. Конструкції зазначеного типу є одними із найпростішим у 

плані репрезентації та сприйняття.  

   

                       Рис. 4.86  [1015, c. 129]                Рис. 4.87    [730, c. 178] 

 

На відміну від рис. 4.87, рис. 4.88, на перший погляд, змушує читачів 

домислювати початок речення. Однак така думка помилкова. Беручи до 

уваги два зображення, розуміємо, що реципієнтам не доведеться нічого 

вигадувати, оскільки початок речення розміщено на музичній пластинці 

(Our record says much about our past), а кінець (but more about the future.) – на 

MP3 плеєрі.  

Контрастне поєднання дає підстави стверджувати, що перед нами 

логічно репезентована думка. Значення такого мультимодального речення 

зрозуміле лише у випадку його сполучення. Інакше і початок, і кінець 

потрібно було пропонувати читачеві. Як наслідок, мультимодальне речення 
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могло б отримати безліч різних трактувань. 

 

         Рис. 4.88 [721, c. 2] 

Звернемо увагу на ілюстративні компоненти, які семантично 

співпадають із вербальними відповідниками. Вони слугують певним 

протиставленням сучасного й минулого. З одного боку, ця реклама 

антонімізує колишні можливості й теперішні. Пластинка демонструє 

застарілі тенденції, у той час як MP3 плеєр показує еволюцію у світі техніки, 

репрезентуючи можливості сьогодення. З іншого боку, беручи до уваги 

повне речення, прослідковуємо певну невідповідність графічної антонімії 

вербальним відповідникам.  

Речення “Our record says much about our past, but more about the future” 

акцентує більше уваги на минулому, згадуючи майбутнє. Додаткові 

елементи реклами дають можливість зрозуміти, що фінансовий центр 

пишається багаторічною історією та вважає, що хороший фундамент – 

основа успіху, і без минулого нема майбутнього. 

Рис. 4.89 та 4.90 – приклади найбільш складних мультимодальних 

синтаксичних конструкцій у корпусі ілюстративного матеріалу.  До складу 

цих речень входять світлини, зображення, математичні символи й 

вербалізатори. Мультимодальне речення такого типу зрозуміти складно, на 

відміну від низки тих, які проаналізовані вище (рис. 4.73 – 4.2.88). 

Принагідно зауважимо, що ми уже зазначали під час аналізу 

попередніх прикладів, що існують певні труднощі у прочитанні, але рис. 4.89 
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та 4.90 – найбільш незрозумілі та вимагають від читачів ґрунтовних  

фонових знань, які сприятимуть належному розумінню змісту. Розкрити 

суть допомагають наявні вербалізатори, які дешифрують світлини. 

Арифметичні знаки слугують елементами рівноваги та 

протиставлення, а також показують результат – та х – є засобами 

формування математичної рівності, у якій також використано =, яке 

виступає її структурним елементом, але у цьому випадку є складником, який 

прокладає прямий шлях до висновку. Це можна також трактувати як 

мультимодальне речення, яке уподібнюється математичній рівності. 

 

Рис. 4.89  [940, c. 8] 

 

Рис. 4.90 [892, c. 4] 

 

Мультимодальне речення на рис. 4.91 змушує читачів мимоволі 

задуматися, про що йтиметься, адже воно не містить жодного вербального 

компонента. Особливий спосіб подачі матеріалу не дає змоги читачеві 

зрозуміти, що закодовано на рисунках.  

Вербальний супровід частково реалізує думку, що таким чином 

компанія репрезентує свій бренд й показує особливий спосіб спілкування з 

клієнтами. Рис. 4.92, крім вербального тексту, містить додаткові риски, які 

не впливають на зміст повідомлення, але є його невід’ємними структурними 

елементами. 
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Рис. 4.91  [1015, c. 132]                                    Рис. 4.92  [1015, c. 132] 

Наступний приклад на рис. 4.93 містить математичний знак +. Замість 

лексеми plus є арифметичний символ, який, з одного боку, можна ввважати 

засобом компресії матеріалу, з іншого, декоративним елементом, 

альтернативою до невикористаного вербального складника. 

 Рис. 4.94 уміщує дужки, що надають реченню мультимодальних 

ознак. Уважне прочитання такого речення дає підстави стверджувати, що у 

цьому конкретному випадку інформація, вміщена у дужках, другорядна, 

оскільки обрана тактика з дужками дає змогу прочитати це речення двояко: 

The Death (and Birth) of Europe. або The Death of Europe. 

   

             Рис. 4.93 [962, c. 43]                               Рис. 4.94 [962, c. 43] 

 

На відміну від рис. 4.94, для мультимодальних речень, уміщених на 

рис. 4.95 й 4.96, не припустимим є двояке прочитання, оскільки цих два 

блоки повністю додатково підкріплені дужками, тому жодна частина 

речення не може вважатися другорядною або менш важливою. У цих 

випадках, навпаки, дужки сприяють акцентуванню уваги й змушують 

задуматися над обраною авторами стратегією подачі матеріалу.  

Рис. 4.97 належить, на перший погляд, до розряду звичних. Однак 

диференційною складовою цього речення є колір. Одне речення виконане за 

допомогою двох кольорів, але одного розміру шрифта. Найважливіша 

частина виконана білим кольором. Це теж своєрідна техніка акцентування 
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уваги. 

   

Рис. 4.95 [1008, c. 25] 

        

Рис. 4.96 [1008, c. 25]                              Рис. 4.97 [990, c. 92] 

 

Рис. 4.98 містить текст із кількох речень. Як бачимо, одне з них 

належить до мультимодальних, оскільки складається з одного зображення. 

Це реклама автомобіля. Вочевидь, що його дешифрування залежить від 

реципієнта, але цілком зрозумілим є те, що цей процес не обійдеться 

принаймні без назви транспортного засобу Shell. 

Рис. 4.99 й 4.100 є частинами одного і того ж рекламного блоку. 

Представлені речення також є мультимодальними завдяки входженню до 

їхньої структури знаків більше й менше (рис. 4.99) та надання особливих 

спецефектів написаним літерам (рис. 4.100).  Зміст речень цілком зрозумілий 

без цих знаків. Їх можна не враховувати при дешифруванні змісту. Проте 

вони, як і дужки, сигналізують початок та кінець речення.  

Вдавшись до аналізу рекламного блоку, розуміємо причини 

«підсвічення» літер, надання їм певних особливстей. Цей крок зумовлений 

тим, що рекламу присвячено новій моделі телевізора Samsung, який, за 

словами рекламодавців, має цифровий звук, високу роздільну можливість та 

здатен транслювати високоякісні зображення.  

Спецефекти телевізора екстрапольовані на літери, які виблискуючи, 

умовно сполучаються між собою, створюють відчуття єдності та 

неподільності. 
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Рис. 4.98  [961, c. 60]   Рис. 4.99  [961, c. 60] 

 

Рис. 4.100  [950, c. 12] 

 

Враховуючи проаналізовані вище зразки, мультимодальні синтаксичні 

конструкції умовно поділяємо на два типи: мультимодальні гомогенні та 

мультимодальні гетерогенні (табл. 4. 1 – 4. 4).  Мультимодальні синтаксичні 

конструкції поділяємо на такі типи: мультимодальні гомогенні та 

мультимодальні гетерогенні.  

До першого відносимо ті, які складаються з вербальних складників та 

знаків пунктуації або з невербальних складників, які належать до однієї 

знакової системи. До другого зараховуємо ті, що утворені шляхом поєднання 

різних знакових систем. Їх формують вербальні та невербальні засоби, або ж  

виключно невербальні, утворені шляхом сполучення різних невербальних 

модусів.  

Гетерогенні конструкції поділяємо на чотири групи: мультимодальні 

синтаксичні конструкції, що ґрунтуються на  вербальному модусі; 

мультимодальні синтаксичні конструкції, що ґрунтуються на невербальному 

модусі (модусах); мультимодальні синтаксичні конструкції, що ґрунтуються 

на вербальному модусі з використанням спецефектів, що здатні 

трансформувати семантику; мультимодальні синтаксичні конструкції, що 

ґрунтуються на кількох невербальних модусах (без жодного вербального 

складника). 
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Діаграма 4. 4 

 

 

Таблиця 4.1  

Мультимодальні гетерогенні синтаксичні конструкції 

Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі вербального модусу 

1. Вербальні засоби  Зображення   

2. Вербальні засоби  математичні символи   

3. Вербальні засоби  знаки пунктуації   

4. Вербальні засоби Зображення декораційні 

елементи 

 

5. Вербальні засоби  знаки пунктуації шрифтові варіації  

6. Вербальні засоби  Цифри шрифтові варіації  

7. Вербальні засоби  Цифри знаки пунктуації шрифтові варіації 

 

 

Таблиця 4.2 

Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі невербального модусу 

(модусів) 

1. Зображення вербальні засоби математичні 

символи 

 

2. Зображення  вербальні засоби піктограми 

(дорожні знаки) 

інші модуси 

3. Зображення вербальні засоби Світлини математичні 

символи 

4. Зображення вербальні засоби математичні 

символи 

інші невербальні 

модуси 

 

 

 

34%

20%

39%

7%

Мультимодальні синтаксичні 
конструкції

1 2 3 4
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Таблиця 4.3 

Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі вербального модусу з 

використанням спецефектів, що здатні трансформувати семантику 

1. Вербальні засоби Закреслення 

2. Вербальні засоби Підкреслення 

3. Вербальні засоби (їх) зворотне написання 

4. Вербальні засоби Риски 

5. Вербальні засоби (шрифтові варіації) 

6. Вербальні засоби Стрілки 

7. Вербальні засоби Обрамлення 

 

Таблиця 4.4 

Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі на кількох невербальних 

модусів (без жодного вербального складника) 

1. Зображення математичні знаки знаки 

пунктуації 

 

2. Зображення знаки пунктуації   

3. Зображення математичні знаки   

4. Різноманітні 

зображення 

   

 

У таблицях (4.1 – 4.4) докладно продемонстровано можливі способи 

продукування мультимодальних речень (мультимодальних синтаксичних 

конструкцій), їх інтегральні складники. В основі трьох груп лежать 

вербальні модуси, ще однієї – виключно невербальні із залученням 

додаткових спецефектів (діаграма 4. 4).  

Першу групу, яку ми називаємо “Мультимодальні синтаксичні 

конструкції на основі вербального модусу” (34 %), складають сім типів: 

 вербальні засоби та зображення (рис. 4.76 та рис. 4.2.88); 

 вербальні знаки та математичні символи (рис. 4.93); 

 вербальні засоби та знаки пунктуації (рис. 4.94); 

 вербальні засоби, зображення та декораційні 
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елементи (рис. 4.81); 

 вербальні засоби, знаки пунктуації, шрифтові 

варіації (рис. 4.100); 

 вербальні засоби, цифри, шрифтові варіації (рис. 4.82); 

 вербальні засоби, цифри, знаки пунктуації, шрифтові 

варіації (рис. 4.87). 

Другу групу “Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі 

невербального модусу (модусів)”  (20 %) репрезентують такі чотири типи: 

 зображення, вербальні засоби та математичні символи (рис. 4.72 

та рис. 4.80); 

 зображення, вербальні засоби, піктограми й інші 

модуси (рис. 4.78); 

 зображення, вербальні засоби, світлини та математичні 

символи (рис. 4.90); 

 зображення, вербальні засоби та математичні символи й інші 

невербальні модуси (рис. 4.73 та рис. 4.89). 

Третю групу “Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі 

вербального модусу з використанням спецефектів, що здатні 

трансформувати семантику” (39%) формують такі типи: 

 вербальні засоби й закреслення (рис. 4.77); 

 вербальні засоби й підкреслення (рис. 4.83, рис. 4.84); 

 вербальні засоби (їх зворотне написання) (рис. 4.86); 

 вербальні засоби й риски (рис. 4.92); 

 вербальні засоби (шрифтові варіації) (рис. 4.97); 

 вербальні засоби й стрілки (рис. 4.99); 

 вербальні засоби й обрамлення (рис. 4.86). 

Четверта група “Мультимодальні синтаксичні конструкції на 

основі кількох невербальних модусів (без жодного вербального 

складника)” (7 %) охоплює чотири типи:  
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 зображення, математичні знаки та знаки пунктуації (рис. 4.79); 

 зображення та знаки пунктуації (рис. 4.95 та рис. 4.96); 

 зображення та математичні знаки (рис. 4.91); 

 різноманітні (різнотипні) зображення (рис. 4.75 та рис. 4.98). 

Отже, як бачимо, мультимодальні синтаксичні конструкції 

полікомпонентні та гетерогенні. Вони складаються з різних складників, які 

максимально «наближують» їх до типових вербальних. Більшість з них, 

побудована шляхом комбінації вербального модусу із залученням 

принаймні одного чи кілької компонентів невербальної природи. 

 

4.3. Концепції побудови та способи розкриття змісту 

мультимодальних текстів в англомовному масмедійному 

комунікативному просторі 

 

Мультимодальність сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору значною мірою «забезпечують» графічні 

компоненти різні за розмірами, формою, семантикою й прагматичним 

потенціалом. Здійснений аналіз свідчить, що саме вони зумовлюють появу 

цілком нових мультимодальних текстів. Зважаючи на те, що їх роль та 

функційне призначення майже недосліджені, а кількість зростає,  це 

спонукає лінгвістів працювати над цією проблемою із метою встановлення 

певних критеріїв, виявлення закономірностей їх конструювання та 

доцільності використання.  

Принагідно зауважимо, що, окрім мультимодальних текстів, які ми 

зараховуємо до традиційних (сформованих із вербалізаторів, цифр та знаків 

пунктуації), поширеними є також й ті, до складу яких входять вербальні  та 

ілюстративні компоненти. Такі типи мультимодальних текстів у 

масмедійному просторі складають значний відсоток. Окрім них, часто 

натрапляємо на неординарні, у яких ключову роль відіграють різноманітні 

зображення.   
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Нестандартний спосіб розміщення матеріалу, використання, здавалось 

би, другорядних компонентів, мимоволі змушує дослідників аналізувати їх, 

щоб виявити ключові стратегії  конструювання мультимодальних текстів та 

можливі варіанти їх прочитання. У корпусі ілюстративного матеріалу 

особливе місце посідають мультимодальні тексти, семантика яких залежить 

від ілюстративного компоненту. Наведемо конкретні приклади, докладніше 

сфокусувавши увагу на їх диференційних ознаках.  

На рис. 4.101 представлено рекламу техніки відомої компанії LG. 

Зображення наочно ілюструють рекламовані товари та їхні потенційні 

можливості (мобільний телефон та його користувача, зовнішній вигляд 

холодильника). Вербальний текст дублює проілюстроване візуально. 

Малюнкові, на якому  зображено гравців футболу, відповідає речення 

Because life is too short to waste time.  

 

 

Рис. 4.101. [896, c. 74] 

У наступному – одразу запропоноване рішення, підкріплене двома 

іншими ілюстраціями (чоловік демонструє, чим він займається з сином; 

дружина, будучи вдома, бачить усе це на екрані холодильника). Це не тільки 
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зручно, а й створює атмосферу довіри та надійності, налаштовує на спокій 

та позитив. Крім цього, новою тенденцією текстотворення можна вважати 

стратегію вербального розгалуження, коли повний зміст тексту реалізовано 

завдяки ілюстративним компонентам (тактика покрокового представлення 

інформації).  

Відповідь на вербальне питання представлене за допомогою трьох 

зображень, а саме: телефона, холодильника та кондиціонера. Рекламодавці 

також наголошують, що завдяки товарам  компанії LG  можна створити 

цифрову домашню мережу, це значно полегшує життя їхнім користувачам. 

Невимушений тон розмови змушує задуматися над пропозицією. Таку 

тактику реалізують за допомогою вербальних конструкцій wouldn't it be nice 

if…, life is becoming even easier than ever before…, підсилюючи візуальною 

основою (брендовими товарами та їхніми потенційними можливостями, 

роботу яких координують самі ж користувачі).  

Схожою стратегією користуються рекламодавці на рис. 4.102 і 4.103. 

Окрім загального фонового малюнка, вони послуговуються й стратегією 

нашарування, репрезентуючи додатковий графічний об’єкт – умовну 

посмішку, яка, як бачимо, реалізує стратегію мультимодального 

текстового розгалуження (тактика дублювання і підсилення).  

  

Рис. 4.102 [956, c. 104] 
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Лексемі smile відповідає посмішка, яка, є реалізатором та рушійною 

силою відчуттів, які можна отримати внаслідок перебування в Іспанії 

загалом та в Валенсії зокрема. Зображення посмішки спонукає робити нові 

відкриття та смакувати страви й напої. Крім чотириразового повторення дії 

(смакування страв – taste),  використано лексему Art, яку можна трактувати 

так: уміти куштувати національну кухню – це теж мистецтво.  

Під схематичною посмішкою у формі дужки натрапляємо на 

вербальний текст, що дешифрує графіку: Taste our most authentic gastronomy. 

Admire the art and culture of our museums. Smile! You are in Spain. Особливу 

роль відіграє посмішка на рис. 4.102, що спонукає читача до відкриттів у 

Валенсії.  

Загальновідомо, що це місто популярне своїм футуристичним 

комплексом із кількома незвичними спорудами. Тому рекламодавці 

спонукають читачів дізнаватися щось нове. Лексему Discover повторено 

п’ять разів. Поруч із цим також бачимо America’s cup як нагадування про 

американський кубок. 

 

Рис. 4.103 [958, р. 68] 
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Рис. 4.104 ще раз свідчить про те, що стратегія розгалуження є 

поширеною та найбільш затребуваною. Цьому тексту також притаманна 

стратегія цілковитої взаємодії вербальних й невербальних складників. 

Нашарування вербальних компонентів на невербальні з використанням 

відповідних стрілок сприяє точному дешифруванню змісту.  

У центрі лівої половини тексту поруч із назвою бренду Samsung є й 

лексема DigitAll, яка містить, здавалось би, зайву літеру, оскільки такої 

одиниці не існує. Однак аналізована стратегія є заздалегідь добре 

продуманим кроком. Samsung наділяють надможливостями.  

Складається враження, що й сама лексема оживає. Додаткова літера l, 

яка не є частиною слова, ілюструє тактику, що уособлює поліфункційність 

гаджетів компанії Samsung. Нашарування вербального тексту на ілюстраціях 

розкриває істинну семантику: escape, wonder, intensity, brilliance, delight, 

love, wow, today.  

Вербальне дешифрування внизу шпальт вважаємо важливим 

компонентом цього мультимодального тексту. По-різному можна 

дешифрувати вербальні нашарування. Проте  вербальне пояснення внизу 

тексту значно звужує кількість допустимих трактувань і дозволяє зрозуміти 

істинну семантику широких концептів.  

        

       Рис. 4.104 [895, c. 68]                           Рис. 4.105 [890, c. 58] 

 

Рис. 4.105 також демонструє покрокову стратегію розгалуження. 

Поетапні рішення змінюються й залежать від обраної тактики комуніканта. 
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Звернемо увагу на обрамлення та схематичну послідовність обраних кроків. 

Така тактика дає змогу швидко та послідовно ознайомитися із 

запропонованим матеріалом, створює відчуття впорядкованості та 

організованості. 

На рис. 4.106 представлено мультимодальний текст, у якому вербальні 

складники тісно пов’язані з невербальними. Ілюстрації свідчать, що 

запропоновані можливості відпочинку багатогранні. Вербальний текст теж 

представлено покроково (покрокова стратегія розгалуження). Особливої 

впорядкованості додають графічні засоби – червоні квадрати, що є точками 

відліку нових даних, фактів й можливостей відпочинку. Без вербальних 

речень достеменно зрозуміти, про що йдеться, складно.  

Як результат, у цьому тексті також спостерігаємо пряму залежність 

вербальних компонентів від невербальних й навпаки, оскільки без перших 

збагнути належним чином, що саме мав на увазі автор, навряд чи можливо. 

        

Рис. 4.106 [891, c. 68]   Рис. 4.107  [1013, c. 86]      Рис. 4.108  [870, c. 141] 

 

Вербальний текст спрямовує думки та ідеї читача у правильне русло, 

звужує можливі неточні інтерпретації. Окремі наведені факти виступають 

інтригою-загадкою для потенційних відпочивальників, адже дають 

можливість побачити аж 6 % світового біорізноманіття; у межах своїх 

можливостей допомогти флорі та фауні; побувати на атлантичному й тихому 

узбережжях; відвідати холодні гори й зайнятися спортом у спекотній воді; 

усе це можна поєднати за тиждень або два. Вербальні речення є певною 
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мірою неповними. Вони не розкривають змісту повністю, змушують 

домислювати написане, але зорієнтовують читача, не дають йому 

нескінченної кількості можливих варіантів інтерпретації.  

Рис. 4.107 демонструє полівекторність стратегії розгалуження, яка 

певною мірою співзвучна з рис. 4.104. Логічність та впорядкованість 

інформації представлена за допомогою пунктирних стрілок. Ключове 

питання How will you transform this summer? має кілька варіантів відповідей, 

які є певними ідеями, як саме можна змінити це літо.  

Кожному конкретному кроку відповідає зображення й ціле речення, 

яке дешифрує його зміст, який можна було б зрозуміти зміст без вербального 

супроводу. Така тенденція відкриває безліч інтерпретацій. Вербальне 

пояснення фокусує увагу на  тому, що саме має на увазі адресант. 

Наступний мультимодальний текст на рис. 4.108 показує залежність 

окремих його візуальних компонентів від вербальних речень. Джон потребує 

захисту. Для цього йому доводиться користуватися певними засобами 

(жилетом, шоломом та ліками щоб уникнути болю). For John's head. For 

John's shoulders. For John's heartburn.   

У цьому випадку спостерігаємо тенденцію, яка є цілком протилежною 

до попередніх. Вербальний текст є залежним від візуального компонента. 

Адже на репліки For John's head та For John's shoulders кількість відповідей 

може бути обширною. Однак візуальні складники сприяють однозначності 

трактування. 

Покроковість й поетапність представлення інформації забезпечують 

швидке сприйняття пропонованого матеріалу. Введення до загальної канви 

невербальних компонентів по-особливому впливає на його структуру та 

певною мірою трансформує його зміст (рис. 4.109). На цьому рисунку 

невербальні компоненти можна не враховувати під час трактування 

семантики, оскільки вони не залежать від вербальних.  

Рис. 4.110 репрезентує мультимодальний текст, частині якого теж 

характерна довільна локація з використанням трансформованого розміру 
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шрифту. На відміну від попереднього зразка, до структури цього речення 

входять два базових елементи – комп’ютер  (PC) та чашка чаю (break), які 

підкріплені візуальною основою.  

        

   Рис. 4.109 [961, c. 60]                   Рис. 4.110 [882, c. 58] 

 

Частину тексту розміщено у квадраті. Представляючи комп’ютер  у 

такий спосіб, його виробники пишаються тим, що врешті їм вдалося 

створити таку модель, яка не “робить перерв”, а тому є досить потужною 

машиною. У той час її користувачу потрібен відпочинок, йому це 

пропонують зробити завдяки напою під час перерви.  

На рис. 4.111 зображено крісло-качалку та речення, яке передає наміри 

рекламодавця донести до потенційного читача інформацію щодо можливих 

загроз, якщо останній покладається на усталені традиції. Крісло, що впало, 

сигналізує можливі негаразди. «Вербальне речення» є сигналом-

застереженням для читачів.  

Це приклад цілковитої залежності вербального компонента від 

невербального, адже вербальної частини не достатньо для правильного 

трактування змісту. Як результат, текст, розміщений під кріслом у формі 

умовного паралелограма (ситуативна локація поруч із горизонтальною), є 

вкрай необхідним, оскільки без нього повністю зрозуміти, про що йдеться, 

неможливо.  

На рис. 4.112 текстова канва біло-сірого кольору має досить скромне 
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наповнення, проте глибокий зміст. Основне семантичне навантаження 

містить зображення, яке, як і вербальний текст, не займає багато місця. 

Однак зрозуміти його суть було б складно, якби не «регулюючий вербальний 

компонент», який зорієнтовує читача у правильне русло. 

 Компанія, що надає певні послуги, акцентує увагу на найкращому 

сервісі для клієнтів. Одна-єдина лексема-речення “You” під рисунком дає 

зрозуміти, що у фокусі рекламодавців індивід,  а відображення стручка 

солодкого перцю з горошинкою всередині розкриває авторський задум, 

показуючи, як саме представники компанії готові піклуватися про своїх 

клієнтів.   

Мимоволі це спонукає до думки, що з-поміж її тактик важливим є 

особливий індивідуальний підхід, створення належних умов та наявність 

високих стандартів. Це підтверджують коментарі, подані внизу: “You are a 

professional or a high net worth individual. You demand a highly personal and 

specialized service”. Ми схильні вважати, що цей тип мультимодального 

тексту можна віднести до текстів із графічною стратегією розкриття 

істинної семантики (у якій основне навантаження припадає на візуальний 

складник). 

          

Рис. 4.111  [882, c. 58]            Рис. 4.112  [887, c. 96] 

Мультимодальному тексту, представленому на рис. 4.113, притаманні 

стратегії  послідовного розгортання змісту та нерозривної єдності 

вербальних й візуальних складників. Для аналізованого типу характерна 
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впорядкованість та покрокове розгалуження.  

Необхідно звернути увагу на те, що традиційно ми читаємо текст зліва 

направо. Додаткові елементи текстового оформлення (пунктирні лінії, що 

об’єднують візуальні засоби з вербальними або візуальні з візуальними) 

вказують на те, що потрібно читати.  

 

Рис. 4.113    [943, c. 24] 

Такий текст може також передбачати тактику «вибіркового 

читання», оскільки лінії ведуть від візуально-вербального складника до 

вербально репрезентованої проблеми й показують вихід із неї. Припускаємо, 

що якщо читач перегляне усі перелічені проблеми і натрапить на одну чи 

кілька, із якими він зіткнувся, то йому нема потреби читати  весь матеріал. 

Крім того, якщо жоден із варіантів не задовольняє читача, йому 

пропонують й інший, розміщений посередині, а пунктирна лінія «веде» до 

розв’язання проблеми. Кількість модусів аналізованого мультимодального 

тексту  досить велика. Незважаючи на це, він має вигляд впорядкованої й 

логічно структурованої конструкції, покликаної обрати найбільш дієвий 

варіант. Крім зображень, використано й логотипи музичних каналів, умовні 

мікрофони, стрілки на початку вербальних частин тексту. До того ж автор 

використовує чітко обрані кольори: білий, чорний, оранжевий. 
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Ще одна специфічна репрезентація матеріалу представлена на 

рис. 4.114. Цей зразок одразу привертає до себе увагу нетрадиційним 

написанням тексту – стратегією зворотного розгалуження інформації. 

Кожна цифра підлягає додатковому дешифруванню, до якої схематично 

прокладений шлях за допомогою суцільних рисок та піктограм. Це реклама 

інвестиційної компанії, капіталовкладення якої, порівнюючи з минулими 

роками, значно збільшилося. Її працівники впевнені у правильності обраної 

стратегії та закликають усіх охочих поповнити їхні лави. 

 

Рис. 4.114  [1013, c. 21] 

Текст на рис. 4.115 демонструє стратегію цілковитого дублювання 

(«злиття») вербальної та невербальної частин. Ілюстративна частина 

тексту демонструє те ж, що й написано словесно «1° of separation between 

idea and revenue». Процес розділення ідеї та доходу компанії Microsoft 

схематично розмежовано за допомогою додаткової графічної репрезентанти 

1°. Його продубльовано двічі.  

Зазначений приклад демонструє максимальне наближення написаного 

вербально й продемонстрованого за посередництвом візуальних засобів. 

Продуценти показують, що їхні ідеї та прибутки компанії настільки близькі 

одне від одного, що будь-які сумніви зайві. Microsoft на стільки впливова й 

передова, що ступінь розбіжності між означеними концептами майже 
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непомітні. 

    

Рис. 4.115  [898, c. 68] 

Текст на рис. 4.116 є зразком компресивної стратегії репрезентації 

інформації. Означену тактику в аналізованому випадку забезпечує назва 

другої інтегрованої енергетичної компанії у США. Свою потужність та 

впливовість вони засвідчують вербальним складником: There are a lot of 

words for what we do. But now there's only one word for who we are. Сама назва 

компанії Chevron репрезентована великою кількістю лексем, що 

демонструють вектори своєї діяльності.  

 

Рис. 4.116 [990, c. 15]    
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Здавалось би, досить проста подача матеріалу: на білому фоні різного 

розміру вербальний текст (назва компанії як засіб компресії та її логотип). 

Зауважимо, що логотип – це єдиний елемент, репрезентований у кольорових 

тонах. Цей приклад доводить, що скромність не є ознакою неповноти 

викладу матеріалу. Стратегія компресії виявилася інформативним 

елементом, який уміщує досить великий об’єм інформації.  

Мультимодальний текст на рис. 4.117 є зразком стратегії наочного 

порівняння (занурення в реальні ситуації). Структурними елементами цього 

блоку є тарілка на темно-зеленому фоні з біло-синьою лінійкою, на якій 

розміщений короткий текст та рибина.  Характерною є також контрастивна 

стратегія. Звинувачення в сторону політиків з приводу обраного ними 

невірного шляху щодо вилову риби зображено вербально на нижній частині 

лінійки:  Politicians will probably tell you that plates are getting bigger.  

Риба, розміщена внизу, має вигляд сухої й на фоні великої тарілки 

виглядає досить скромно. Захисники природи застерігають, що, якщо 

тенденції з приводу вилову риби не зміняться та політики не приймуть у 

найближчий час правильних рішень, людство не зможе споживати рибу 

взагалі. Вони також закликають не вірити можновладцям. Це підкреслює 

«вербальне речення».  

 

Рис. 4.117  [909, c. 68] 
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Риба як невербальний засіб вступає у певні протиріччя з вербальним 

складником, оскільки сутність словесної частини значно глибша, ніж 

репрезентований візуальний модус. Окремо його можна трактувати по-

різному. Однак лише вербальна частина дозволяє остаточно зрозуміти, що 

саме мали на увазі адресанти. Якщо політики й далі мовчатимуть, то невдовзі 

риба перетвориться на делікатес. Саме зараз є ще шанс змінити ситуацію, що 

склалася. Цей мультимодальний текст свідчить про контекстуальну 

залежність вербального та невербального складників.  

Мультимодусний текст на рис. 4.118 має певне емотивне забарвлення. 

Цю позитивну конотацію забезпечують квіти. Рекламодавці, репрезентуючи 

інформацію, послуговуються контрастивною стратегією. Вербальний 

складник розкриває сутність тексту. За словами авторів, потрібно шукати 

креативні методи переробки сміття.  Один із таких уже знайдено, наприклад, 

вирощування квітів на основі викидів вуглекислого газу. Добре було б 

віднайти магічний смітник, де б сміття зникало саме б по собі, але, на 

превеликий жаль, такого не існує, тому нас закликають шукати оптимальні 

шляхи вирішення проблем, що стосуються енергії, пропонуючи деякі 

варіанти на веб-сайті компанії. 

 

Рис. 4.118  [964, c. 19] 
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Детальне прочитання та ознайомлення з інформацією, 

репрезентованою різними модусами, знову дає змогу точно зрозуміти, що 

мали на увазі. Квіти та енергетичні установи вступають у контраст, адже, на 

перший погляд, їх поєднання видається недоречним. Аналізовані модуси є 

контекстуально залежними і, на жаль, не зовсім зрозумілими без 

вербального складника. 

Про високий ступінь креативності рекламного блоку свідчать також й 

квіти, використані замість пунктуаційного знаку – крапки. Квітка замінює 

структурний елемент літери і. Творчий підхід до подачі матеріалу 

підкреслює естетичність, хоча енергетичні установи та квіти навряд чи 

могли б мати якусь логіку, покладаючись тільки на прочитання 

невербального модусу, нівелюючи вербальний складник. 

Рис. 4.119 демонструє неординарний мультимодальний текст, 

складниками якого є вербальний модус, логотип міжнародного інституту 

управлінського розвитку, який, власне, тут і рекламують, та кілька 

невербальних графічних модусів двох типів, які майже ідентичні між собою. 

У вічі впадає перший елемент зі знаком оклику, сукупність яких нагадує 

речення, на якому продуценти акцентують увагу, оскільки ці два елементи 

мають найбільші розміри.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис. 4.120 [990, c. 63] 
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Стрілки-трикутники сигналізують про передові підходи та політику 

першості рекламованої установи. Це підтверджують вербалізатори “fast-

forward your company and your career”. Нижче аналогічні за формою модуси, 

але відмінні за графічним наповненням, теж віддзеркалюють особливості 

відомої бізнес-школи. 

У невербальному реченні  дві стрілки, які є не тільки декоративними 

елементами, упевнено демонструють обрану тактику компанії: рух вперед, 

прагнення до удосконалення та невпинного покращення. Візуальні та 

вербальні складники у цьому мультимодальному тексті тісно пов’язані між 

собою. Невербальні засоби хоч і не є яскравими завдяки чорно-білій гамі, 

але несуть специфічне навантаження. Вербальні розкривають суть тексту. 

Без них було б зовсім незрозуміло, про що йдеться. Тому цьому тексту 

характерна стратегія залежності вербального компонента від 

невербального.  

Аналогів рис. 4.120 у нашому дослідженні вище описано не було. Цей 

мультимодальний текст містить чотири блоки у формі прямокутника, три з 

яких складені з вербальних та невербальних складників, один – лише з 

невербальних.  Крім цього, до його складу також входить додатковий 

вербальний блок, логотип компанії та зображення планшета. Вербальні 

складники тісно пов’язані з невербальними.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Рис. 4.119 [950, c. 23] 
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Досліджуваний текст можна читати двояко: як зліва направо, так і два 

лівосторонніх блоки, а потім два правосторонніх. Вербальні компоненти 

експліцитно демонструють думки та емоційний стан працівників уявної 

компанії. І в цьому випадку прослідковуємо стратегію залежності 

вербального компонента від невербального. Безперечно, вербальний 

компонент відіграє превалюючу роль. 

На рис. 4.121  провідну роль відіграє візуальний модус. Суть тексту 

зрозуміла без вербального складника, який, до речі, входить до його складу. 

Але зображення білих ведмедів (ведмедиці-самки та її малюка) свідчить про 

захист, надійність, контроль та турботу. Вербальний модус не передає 

дослівно те, що відображено візуально. Because energy is essential, life is 

precious відображає загальну ідею тексту й фокусує увагу на безцінності 

життя, ніщо не можна зрівняти з цим. 

-  

                 Рис. 4.121 [886, c. 8]                           Рис. 4.122  [874, c. 156] 

Цікавим і гетерогенним є текст на рис. 4.122. У ньому тісно 

переплетені вербальні та невербальні модуси. Ключові концепти flame, 

fireless, heat у рекламі обігрівача не тільки описані вербально, а й 
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репрезентовані графічно кількома способами. Чотири візуальних 

компоненти, три з яких представлено оранжевим кольором, віддзеркалюють 

зміст тексту. Логічно обрані стратегії подачі матеріалу свідчать про 

цілісність та зв’язність такого тексту. 

Рис. 4.123 виділений з-поміж багатьох інших  завдяки локації тексту. 

Лінійна (горизонтальна) подача матеріалу переплетена з вертикальною 

(Greek hospitality…). Це також відбито й візуально завдяки посмішці жінки. 

Крім того, лексема contact також розміщена вертикально, що відрізняється 

від іншої частини тексту. У цьому прослідковуємо залежність вербальних та 

невербальних компонентів, останні з яких додатково розкривають зміст 

тексту. 

 

Рис. 4.123 [955, c. 104] 

Отже, проаналізовані нами мультимодальні тексти є достатньо 

специфічними. Вони різні за структурою та комунікативно-прагматичною 

спрямованістю. Для них хактерні такі стратегії: вербального розгалуження, 

коли повний зміст тексту розкривається за рахунок ілюстративних 

компонентів (тактика покрокового представлення інформації); 

нашарування, коли частина тексту або невербального компоненту 

накладається на інші складники (тактика дублювання та підсилення); 

цілковитої взаємодії вербальних і невербальних складників (тактика 

залежності); обрамлення та схематичної послідовності обраних кроків, коли 
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зміст розкривається покроково і читач обирає найбільш вдалу для нього 

тенденцію ознайомлення з матеріалом (тактика покрокового представлення 

інформації). 

 

Висновки до розділу ІV 

 

Аналіз викладених у цьому розділі результатів емпіричного 

дослідження особливостей взаємодії невербальних і паравербальних 

ресурсів у межах масмедійного комунікативного простору дозволяє 

узагальнити, що ці ресурси функціонують на графо-морфологічному, 

синтаксичному, лексичному й текстовому рівнях. В основі продукування 

мультимодальних графем, лексем, синтаксичних конструкцій і текстів 

знаходяться різноманітні невербальні та паравербальні ресурси.  

Урахування функційної специфіки виявлених одиниць слугувало 

методологічним орієнтиром у формулюванні їх дефініції.  

Так, під мультимодальною лексемою розуміємо одиницю, утворену 

шляхом поєднання вербальних графем та невербальної або паравербальної 

графеми.  

Мультимодальна графема є одиницею невербальної або 

паравербальної природи, яка має різні плани вираження і, на відміну від 

традиційної алфавітної графеми, часто значно ширший план змісту, що 

свідчить про її полісемантичний характер.  

Мультимодальну синтаксичну конструкцію (речення) трактуємо як 

гетерогенний симбіотичний анклав вербальних, невербальних та 

паравербальних складників. Не виключені й випадки, коли речення 

побудоване лише за посередництвом невербальних та паравербальних 

засобів. 

Аналіз структурної побудови мультимодальних лексем, уживаних у 

масмедійному дискурсі, дозволив диференціювати їх на лексеми-
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зображення (смайли, емотикони, піктограми, цифри) та лексеми, утворені за 

допомогою спеціально модифікованих параграфем.  

Зафіксовано випадки поєднання традиційних алфавітних графем з 

цифрами, піктограмами, геометричними фігурами та візуальними 

компонентами. 

Англомовний масмедійний простір характеризується також 

функціонуванням мультимодальних лексем, у яких невербальними 

компонентами заміщено два елементи або один із частковою 

трансформацією іншого.  

Зареєстровано також випадки, коли невербальний знак замінює дві 

класичні кодифіковані графеми; один невербальний знак або математичний 

символ заміщує три букви; одну алфавітну графему замінено на два символи 

невербальної природи; дві алфавітні графеми замінено на дві графеми 

невербального характеру; накладання додаткового графічного елемента 

невербальної природи на слово; заміни двох графем на цифру, межі якої 

розширено та додано додаткові елементи. 

Виявлено низку мультимодальних лексем, частини яких є 

трансформованими: відокремлення частини графеми зі зміною або без зміни 

її частини; відокремлення частини графеми без будь-яких інших змін; зміна 

відокремлюваної частини графеми на інший елемент; зміна однієї з графем 

у такий спосіб, що її межі розширюються й охоплюють усі інші графеми або 

кілька з них, які є частиною тієї самої лексеми, до складу  якої входить така 

«розгалужувальна» графема; зміна однієї графеми, межі якої зміщені на 

іншу (усі елементи інших збережено); трансформація графеми завдяки 

додаванню інших елементів (наприклад, стрілок); «випадання» частини 

графеми в межах одного слова й злиття окремих графем із сусідніми 

графемами, оскільки вони містять аналогічні частини. 

Існують також мультимодальні лексеми, для яких характерні графічні 

варіації, що створюють враження спецефектів (підкреслення, 

супроводження слова додатковими ефектами або графічними засобами, 
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зміна кольору (виділення), трансформована локація усієї лексеми або її 

частини (нелінійна або виключно горизонтальна)). 

Існування мономодальних лексем свідчить про економію вербальних 

ресурсів. Один мономодальний резерв може замінити одну, дві або три 

алфавітні графеми. 

 Частотними є випадки, коли семантика вербальної графеми 

підкріплена невербальним ресурсом з аналогічним семантичним 

наповненням, що свідчить про своєрідне накладання значень. У такий спосіб 

семантика одиниці посилюється вдвічі. Іноді значення заміщуваного 

елемента не збігається з семантикою заміщеного, що результується у 

значному розширенні семантики мультимодальної лексеми. 

Аналізом ілюстративного матеріалу встановлено, що один модус може 

виконувати одночасно дві функції: бути замінником вербальних ресурсів і в 

такий спосіб набувати ознак повноцінної лексеми без графем вербальної 

природи та бути замінником частини графем і таким чином формувати 

мультимодальну лексему. 

Мультимодальні синтаксичні конструкції поділено на декілька груп. 

Першу групу, яку іменуємо «Мультимодальні синтаксичні конструкції на 

основі вербального модусу», складають сім типів: вербальні засоби поєднані 

з зображенням, математичними символами, знаками пунктуації, 

декораційними елементами, шрифтовими варіаціями, цифрами. 

Другу групу «Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі 

невербального модусу (модусів)» складають такі чотири типи: зображення, 

вербальні засоби та математичні символи; зображення, вербальні засоби, 

піктограми й інші модуси; зображення, вербальні засоби, світлини та 

математичні символи; зображення, вербальні засоби й математичні символи 

та інші невербальні модуси. 

Третю групу «Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі 

вербального модусу з використанням спецефектів, що здатні 

трансформувати семантику», формують такі типи: вербальні засоби й 
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закреслення; вербальні засоби і підкреслення; вербальні засоби (їх зворотне 

написання); вербальні засоби й риски; вербальні засоби (шрифтові варіації); 

вербальні засоби і стрілки; вербальні засоби та обрамлення. Четверта група 

«Мультимодальні синтаксичні конструкції на основі на кількох 

невербальних модусів (без жодного вербального складника)» охоплює 

чотири типи: зображення, математичні знаки та знаки пунктуації; 

зображення й знаки пунктуації; зображення та математичні знаки; 

різноманітні (різнотипні) зображення. 

Серед типів мультимодальних текстів виокремлюємо мультимодальні 

графічні та мультимодальні графічно-візуальні. До мультимодальних 

графічних належать вербально-ідеографічні, вербально-діакритичні, вер-

бально-символьні та вербально-типографічні різновиди мультимодальних 

текстів.  

Мультимодальні графічно-візуальні поділяємо на вербально-візуальні 

та вербально-інфографічні. У свою чергу вербально-візуальні містять 

вербально-іконічні, вербально-ілюстративні, вербально-фотографічні, вер-

бально-піктографічні, вербально-символічні та вербально-картографічні 

різновиди текстів, а вербально-інфографічні охоплюють вербально-графічні, 

вербально-діаграмні, вербально-схематичні та вербально-табличні. 

Результати аналізу корпусу фактичного матеріалу дають підстави 

стверджувати, що новими тенденціями текстотворення можна вважати такі 

стратегії: вербального розгалуження, коли повний зміст тексту 

розкривається за рахунок ілюстративних компонентів (тактика покрокового 

представлення інформації); нашарування, коли частина тексту або 

невербального компоненту накладається на інші складники (тактика 

дублювання та підсилення); цілковитої взаємодії вербальних і невербальних 

складників (тактика залежності); обрамлення та схематичної послідовності 

обраних кроків, коли зміст розкривається покроково і саме читач обирає 

найбільш вдалу для нього тенденцію ознайомлення з матеріалом (тактика 

покрокового представлення інформації). 
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Основні положення розділу ІV викладені в таких працях автора [193;  

203; 212; 216; 220; 574; 575; 576; 585]. 
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РОЗДІЛ V  

ЕМОТИВНО-ЕКСПРЕСИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ І СОЦІОКУЛЬТУРНА  

ЗУМОВЛЕНІСТЬ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ СТИЛІСТИЧНИХ 

РЕСУРСІВ В АНГЛОМОВНОМУ МАСМЕДІЙНОМУ  

КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ 

 

Аналіз засвідчує, що в англомовному масмедійному комунікативному 

просторі особливе місце посідають зображення, які розміщують поруч із 

вербальною складовою як доповнення до текстової. Ілюстративні 

компоненти також використовують замість літер та слів. Їхнє залучення не є 

випадковим. Це заздалегідь добре продуманий крок, який успішно 

маніпулює аудиторією та впливає на процес сприйняття і обробки 

представленої інформації.  

Графічні одиниці – це не лише засіб передачі інформації, а також 

важливий накопичувальний знак, що поступово збирає інформацію  про 

етнічну культуру та зберігає її тривалий час. Зауважимо також, що графічні 

прийоми відображають уподобання сучасного соціуму та свідчать про його 

творчий потенціал та високі вимоги до спілкування. Проаналізуємо 

культурно марковані зображення, смайли та ресурси і процеси, що сприяють 

породженню прийомів мультимодальної стилістики. 

 

5.1 Ідентифікація американських та британських соціокультурних 

цінностей і реалій крізь призму мультимодальних модусів 

англомовного масмедійного комунікативного простору 

 

На шпальтах американських періодичних видань неодноразово 

натрапляємо на елементи невербальної природи, що слугують 

ідентифікаторами американського етносу. Передовсім, йдеться про 

етнокультурну національну символіку США, зокрема її прапор (рис. 5.1). 
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Закономірно, що цей елемент належить до національної символіки. Він 

містить шість білих та сім червоних горизонтальних смуг, сукупність яких 

уособлюють колонії, об’єднання яких сприяло утворенню нової держави – 

США. У верхньому лівому кантоні (кутовій частині полотнища) на темно-

синьому фоні розміщено 50 зірок, які символізують загальну кількість 

штатів.  

Загальновідомим є той факт, що вибір саме таких кольорів та 

елементів Джордж Вашингтон пов’язував з тим, що червоно-білі смуги 

нагадують необмежений простір і водночас свідчать про незалежність 

країни, про те, що її жителі вільні і мають власне волевиявлення.  

Вдаючись до семантики кольорів, слід зауважити, що в американській 

культурі червоний є уособленням сміливості, бажання до перемоги шляхом 

боротьби, енергії та сили; білий – чистоту, волю, свободу та незайманість; 

синій – справедливість, стійкість, вірність, наполегливість, ретельність. 

Сувернітет країни покликані уособлювати зірки. 

У масмедійному комунікативному просторі полотнище 

американського прапора зазнає нечуваних модифікацій, виконуючи 

найнеординарніші ролі, неодноразово виступає у комічній ролі, зазнаючи 

неабияких висміювань. Більше того, складно сказати, які функції він не 

виконує у масмедійному середовищі, вочевидь, не відповідаючи своєму 

первинному покликанню, заміщуючи при цьому чимало предметів 

повсякденного вжитку. 

Зосередимо увагу на декількох прикладах, які уможливлять докладне 

пояснення викладених нами тверджень. В англомовному масмедійному 

комунікативному просторі натрапляємо на значну кількість публікацій, 

особливо у виданнях “Newsweek” та “The Economist”, які містять культурно 

марковані зображення, що супроводжують різножанрові статті.  

На рисунках 5.2 – 5.6 усі ілюстрації комічного характеру зображають 

Дядечка Сема, що слугує прообразом США. Ніхто сьогодні не може 

достоменно спростувати чи підтвердити припущення щодо того, чи існував 
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насправді містер Сем, чи це фіктивна особистість, яку наділили певними 

рисами.  

  

Рис. 5.1 [1119]           Рис. 5.2 [985, c. 32] 

 

Загалом, американці висувають декілька версій, які пояснюють появу 

цього героя, що асоціюється зі США. Одну з них пов’язують з британсько-

американською війною 1812 р. Згідно з фольклорними джерелами, чоловік 

на ім’я Сем Уілсон займався доставкою яловичини військовим, підписуючи 

посудини з його вмістом абревіатурою U.S., що походить від слів United 

States.  

Натомість солдати трактували її як Uncle Sam (Дядечко Сем), 

розуміючи, що продукти надійшли від означеного чоловіка. У цьому, 

вважають, значна заслуга одного ірландського сторожа, який постійно 

переконував військових, що абревіатура U.S. це саме Дядечко Сем, так як у 

ті часи замість слова містер часто говорили дядько (uncle). 

В основі іншої версії лежить припущення про те, що одного разу під 

час екскурсії на заводі з виготовлення м’яса, яким власне й керував і на 

якому працював американський герой, екскурсант зацікавився 

дешифруванням EA-US, на що робітник відповів, що під EA зашифрований 

партнер, з яким співпрацює Уільсон – Ельберт Андерсон, додавши що під 

US зашифрований сам Дядечко Сем.  

Оскільки американці вважали його працелюбним, справедливим та 

великим патріотом своєї країни, досить швидко його образ ствердився як 

символ американського етносу, який уособлює патріотизм. Тому американці 

пишаються Дядечком Семом і вшановують його щорічно 13 березня. 
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Існує й інше припущення, згідно з яким цей образ з’явився завдяки 

художнику Томасу Нафту у періодичному виданні “NY Lantern Weekly”. 

Особливий статус Дядько Сем отримав під час війни, коли його було 

зображено на постері, на якому він пристально дивиться та показує пальцем, 

ніби мовлячи I want you for U.S. army, закликаючи у такий спосіб 

приєднатися до американської армії.  

Рисунок 5.2 є частиною статті, присвяченої відносинам ЄС та Китаю. 

Жінка, одягнена в одяг, що символізує уряд ЄС, відповідно, і є уособленням 

уряду ЄС, дракон символізує уряд Китаю, а символом уряду США виступає 

Дядечко Сем, який, як видно, невдоволений ситуацією. Американцям не до 

вподоби такі стосунки, тому Дядечко Сем демонструє бачення більшості і у 

такий спосіб уособлює думки країни. У цьому випадку ілюстрація не 

суперечить змісту, а навпаки, сприяє кращому розкриттю змісту, лаконічно 

передаючи сутність.  

Рисунок 5.3 також містить зображення Дядечки Сема, однак цього разу 

бачимо циліндроподібний капелюх із синьою стрічкою та слідами-плямами 

від томатів, які частково нагадують червоно-білі смуги американського 

прапора, але у цьому випадку вони нерівномірні й не мають чітких контурів. 

Така ілюстрація супроводжує статтю, в якій ідеться про те, що не всі етнічні 

спільноти схвалюють політику США, тому капелюх Дядечки Сема, який 

уособлює США, має сліди від помідорів.  

  

Рис. 5.3 [882, c. 60] Рис. 5.4 [999, c. 50] 
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На зображенні він визирає й бачить людей, які виступають проти 

нього, а, відтак, і проти самих американців (таку стратегію називають anti-

Americanism). Отже, Дядечці Сему не завжди відводять надто приємну роль. 

Він бере на себе «удар» і свідчить про ставлення інших спільнот до 

американців у певний період. 

Рисунок 5.4 також ілюструє Дядечка Сема, який умовно займається 

спортом на біговій доріжці й намагається дістатися до смайлу. 

Циліндричний капелюх залишається позаду, і є велика ймовірність того, що 

впаде на землю. Видається, що він надто близько до бажаної цілі, але все-

таки досягнення залишається на рівні прагнення.  

Оскільки ця ілюстрація не є частиною статті, а карикатурою, має місце 

припущення, що Дядечко Сем, представляючи американський народ, 

поривається задовольнити одвічне бажання американців здобути усе 

найкраще й почуватися щасливими й задоволеними, будучи на піку слави. 

На наступному рисунку 5.5 Дядечко Сем уособлює американський 

уряд, який, як свідчить зображення, піклується про народ, у цьому випадку 

саме про дітей, яких має чим нагодувати. Це підтверджують пляшечки, що 

знаходяться у мішку за плечима. Різношкірі діти підкреслюють сповідування 

сучасних цінностей американського етносу, які полягають у рівноправності 

та братерстві незалежно від кольору шкіри та віросповідання. 

 Оскільки до колиски прикріплена табличка з цифрою, розуміємо, що 

діти уособлюють американський народ, чисельність якого сьогодні 

становить 300 мільйонів. Дядечко Сем – це «батько» американського народу, 

себто його Президент, який готовий допомогти, на що американці 

розраховують. Це підкреслюють простягнуті руки дітей. Не випадковим є й 

невідповідність розміру коляски й зросту Дядечки Сема.  

На її тлі він видається зовсім низьким і невеличким. Але це ще раз 

підтверджує, що, незважаючи на це, якими б складними не були б деякі 

проблеми національного масштабу, американці готові до боротьби задля 

кращого життя. Тому Дядечко Сем показує, що є ті, хто готові докласти 
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максимум зусиль щоб досягнути поставлених цілей шляхом працелюбності, 

не допускаючи думки, що є випадки, коли можна поступитися. 

  
Рис. 5.5 [883, c. 67] 

 

Рис. 5.6 [1180] 

 

Зовсім в іншому образі постає Дядечко Сем, будучи за столом 

переговорів і маючи при цьому досить громіздку тілобулову. Про предмет 

перемови здогадуємося з вказівника, на якому розміщено абревіатуру WTO 

(World Trade Organization), під якою розуміємо Світову Організацію 

Торгівлі. На відміну від більшості прикладів, де його змальовано могутнім, 

подекуди невдоволеним та готовим до боротьби, у цьому випадку він постає 

схвильованим і невпевненим.  

Про це свідчить його вираз обличчя та руки, якими він ніби 

намагається відштовхуватися від обуреного натовпу людей, які рішуче 

налаштовані проти нього. Одяг п’ятірки невдоволених людей свідчить про 

те, що кожен з них представляє різні країни та ЄС: Бразилію, Індонезію, 

Індію, Китай. Про це здогадуємося завдяки емблемі ЄС, тюрбану – 

елементові національного індійського одягу.  

Припускаємо, що вони, як і Дядечко Сем, представляють уряди своїх 

країн. Ілюстрація цілком відповідає змісту тексту й коротко змальовує зміст 

його вербальної частини. Зображення демонструє протистояння та 

невдоволення діяльністю США, і винним у цьому випадку є американський 

уряд.  

На усіх зображеннях, на яких повністю видно одяг Дядечки Сема, 

бачимо капелюх-циліндр з вертикальними біло-червоними смугами й 
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горизонтальну синю смугу з зірками, синій фрак з зірками на ньому або на 

манжетах рукавів та червоно-білі смугасті штани. Такий образ віддзеркалює 

національну символіку, цілком збігаючись з прапором США. 

Проведений аналіз свідчить, що Дядечко Сем не має стійкого, 

фіксованого та незмінного образу. Він змінюється залежно від кожного 

конкретного випадку. Йому відводять різні ролі, ті, які вигідні комусь у 

певний час. Він має і комічний образ рішучого Президента та уряду, і 

працелюбного, і сердитого американця, і того,  хто готовий прийняти на 

свою адресу невдоволення та протести.  

З огляду на його графічну репрезентацію у різні часи, можемо 

стверджувати, що ця фігура мінлива. Його піддають усім можливим 

трансформаціям, які й показують певний шлях розвитку США та 

відображають, якою постає ця країна в очах інших спільнот. 

На наступному рисунку (рис. 5.7) поруч з американським символом 

демократії та свободи – Статуєю Свободи (Statue of Liberty) спостерігаємо 

дві тварини: віслюка і слона. Статую Свободи уособлює жінка, одягнена в 

хітон, яка тримає у правій руці смолоскип, а в лівій – скрижаль з датою 

прийняття Декларації незалежності США. Усі елементи Статуї мають своє 

символічне значення.  

      

Рис. 5.7 [985, c. 32]                                    Рис. 5.8 [1002, c. 32] 

На відміну від реального образу статуї, її прототип на рисунку не має 

чіткого лику; вона вагається, намагаючись дивитися то в один бік, то в 
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інший. Причиною цього є стратегії американських партій та політиків, які до 

них входять. У США склалося так, що прототипом республіканської партії є 

слон, а демократичної – віслюк. Кожній з цих партій американці створили 

прототипічний образ звірів, які цілком відповідають їхнім політичним 

стратегіям. 

Загальновідомо, що американці та демократи постійно змагаються між 

собою за право бути першими та обирати стратегію розвитку країни. Вони 

схильні вважати, що представники американського народу мають право 

керувати країною та, у випадку необхідності, приймати відповідні рішення. 

Республіканці постійно заперечують такий підхід, мотивуючи це тим, що 

прості вихідці з народу не в змозі це зробити, стверджуючи, що влада 

перейде в руки віслюків.  

Під час чергової суперечки, спершу жартуючи, а потім сприймаючи це 

усерйоз, політики під час виборчих перегонів почали послуговуватися 

зображенням віслюка. Перший випадок, коли у карикатурах було 

використано зображення слона, зафіксовано під час кампанії Авраама 

Лінкольна, якого власне й ототожнювали з цією твариною.  

Ймовірно, що ці тварини знайшли свій відбиток у політичних 

уподобаннях демократів та республіканців. Тому сьогодні в американському 

суспільстві знають, що під віслюками розуміють демократів, а під слонами – 

республіканців. На рисунку тварини носять одяг політиків, які належать 

саме до тих партій з якими їх і асоціюють. 

Віслюк, маючи сачок, прагне щось впіймати. Постійно борючись за 

право бути першими, політики згаданих партій намагаються робити усе для 

того, щоб завоювати прихильність американців. Їхнім уособленням у цьому 

випадку є Статуя Свободи, яка показує вагання, оскільки вони не можуть 

прийняти остаточне рішення на користь однієї чи іншої партії.  

Задоволений Джордж Буш тримає на мотузці обох тварин (рис. 5.8), 

які дивляться на нього. Вони невдоволені та похнюплені, але Президент 

намагається показати, що він все контролює і прагне знайти баланс між 
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різними політичними силами. Як відомо, Джордж Буш часто змінював своє 

бачення з приводу цих партій. Періодично він схилявся до думки, що краще 

було б щоб в країні панувало дві партії. Періодично – одна. Зауважмо, що як 

в одній, так і в іншій статті нема жодної згадки щодо цих тварин. Тому 

очевидним є те, що вони уособлюють американські партії і будь-яке 

додаткове пояснення не потрібне. 

На рисунках 5.9 та 5.10 Джорджу Бушу відведено роль циркача й 

трюкача. На них демонструють стосунки Президента з республіканцями та 

демократами. Джордж Буш – республіканець, однак на рисунках ні віслюк, 

ні слон не залишаються з ним. Обидва намагаються втекти. Слон навіть 

перевтілюється на мамонта, коли Президент показує фокус. Це свідчить про 

те, що він не може розраховувати на підтримку, оскільки до нього ставляться 

не так, як би він хотів цього насправді. 

      

                       Рис. 5.9   [1001, c. 30]                                 Рис. 5.10 [999, c. 50] 

Ілюстрація 5.11 містить зображення Джорджа Буша, обличчя якого 

визирає з ковбойських чобіт, які є символом США та уособлюють такі риси, 

як хоробрість та міць. Їх часто використовують для  верхової їзди, оскільки 

їх гострий носок і каблук слугують засобом підстраховки для вершника. 

Чоботи частково відображають американський стяг. Джордж Буш, виглядає 

занепокоєним.  

Завдяки вербальному складнику статті розуміємо причини такого 

вигляду. Республіканці, до яких себе й зараховує Джордж Буш не отримали 

бажану кількість місць в американському конгресі. Це значно послаблює 

його позиції. Він і досі залишається на «коні», про що свідчать чоботи, і 
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продовжує керувати, будучи засмученим. 

                      

       Рис. 5.11 [884, c. 1]                        Рис. 5.12 [961, c. 1] 

Американський стяг неодноразово зазнавав перевтілень, залишаючи 

культурну маркованість. На рис. 5.12 – прапором оповитий хрест, на рис. 

5.13 ним оповитий пістолет. Рис. 5.14 – демонструє одяг з символікою стягу. 

У масмедійному комунікативному просторі вони виконують різні функції та 

ролі. 

       

 Рис. 5.13 [1008, c. 1]          Рис. 5.14 [961, c. 59] 

 

Схожі тенденції прослідковуємо і в британській лінгвокультурі. Однак 

слід зауважити, що британським прапором маніпулюють значно менше. 

Часто вдаються до використання геральдики, яка як і стяг має багаторічну 

історію. Мовлячи про прапор (рис. 5. 15), зазначимо, що в його основі лежить 

поле, що має темно-синій фон.  

Кілька хрестів названі на честь святих і кожен з них слугує певним 

уособленням. Червоний прямий хрест святого Георгія є символом Англії, у 
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той час як білий хрест святого Андрія, зображений навскіс – Шотландію, а 

червоний хрест святого Патрика є ідентифікатором Північної Ірландії. 

 

Рис. 5. 15 [1119] 

Рис. 5.16 змальовує чоловіка у жилетці, яка віддзеркалює британський 

прапор. Він, як бачимо, везе у візку зменшені прототипи будівель та осіб, які 

обрали медичний фах: школу (school), лікарню (hospital), лікаря (doctor). 

Очевидним є те, що зображення залежне від вербального складника 

аналізованого тексту під назвою “Choosing to choose”.  

Причиною використання вербально-невербальної ілюстрації 

комічного характеру у рубриці “Britain” журналу “Economist” є проблема, 

що виникла між британськими політиками, яким складно визначитися, у 

який спосіб населення Великобританії може обирати послуги у сфері освіти 

та медицини. 

          

             Рис. 5.16 [984, c. 30]                                 Рис. 5.17 [996, c. 55] 

 

Вербальним складникам choice та choose відповідає невербальний 

компонент – візок, який перебуває у руках людини чоловічої статі, який уже 

зробив вибір на користь, як бачимо, певної школи, медичної установи та 

лікаря, якому він може довірити себе і своїх близьких. Завдяки одягу, у який 

він одягнений, розуміємо, що йдеться про британців. У візок британець 
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помістив будівлі (їх специфікацію розкривають вербальні назви, що 

розміщені на них), які відповідають його уподобанню.  Обраний герой 

уособлює слугує певним уособленням британського етносу, кожен 

представник якого повинен зробити вибір на користь послуг у сфері освіти 

та медицини.  

Складність цього процесу зумовлена політичною ситуацією в країні, 

оскільки представники різних політичних сил мають відмінні бачення 

ситуації. Не зважаючи на те, що одяг має визначене маркування й дає 

можливість зрозуміти, про який етнос йдеться, зрозуміти, сутність статті, не 

знайомлячись із вербальним складником, неможливо. Це свідчить про те, що 

переважна більшість графічних маркерів невербальної природи залежить від 

вербального складника.  

Лише останній уможливлює істинне декодування значення. З огляду 

на труднощі та пошук оптимальної стратегії, розв’язання проблеми, що 

склалася у британському суспільстві, було зініційоване опитування серед 

населення, що дозволило з’ясувати ставлення британців до порушених 

проблем.  

Рисунок 5.17 супроводжує статтю під заголовком “Bribe Britannia”, 

присвячену  темі хабарництва. Як і у попередньому випадку, зрозуміти її 

зміст складно, оскільки така ілюстрація може мати необмежену кількість 

трактувань. Вона отримує статус культурно залежної завдяки 

невербальному елементу у формі колеса, що нагадує британський стяг. 

Значну частину цього комічного зображення відведено фінансам. 

 У вербальній частині тексту знаходимо чимало звинувачень на адресу 

британських можновладців, які, з однієї сторони стверджують, що готові 

робити все задля того, щоб припинити корупцію як на власній території, так 

і на території інших держав (wherever we find it –whether here or abroad).  

Однак, як стверджує автор, реальний стан речей не відповідає 

обіцянкам, оскільки їм не вдається цього зробити як на теренах королівства, 

так і за його межами. Підтвердженням цього слугують наведені у вербальній 
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частині конкретні випадки бездіяльності британців з приводу корупції.  

Без вербального складника правильно зрозуміти зміст ілюстративної 

частини навряд чи можливо. Очевидним є те, що йдеться про саркастично 

змальовану Великобританію та рівень її фінансового забезпечення, проте це 

зображення не дає змоги збагнути, про що саме йдеться у цьому випадку, не 

беручи до уваги вербального модусу.  

Мультимодальний текст на рисунку 5.18 складається з двох 

складників – вербального та невербального. На одній з будівель розміщено 

британський стяг, який повністю займає площу однієї стіни. Така ілюстрація 

належить до статті “Rough Justice”, присвяченій реформі у сфері 

правоохоронних органів та їх співпраці з урядовими структурами. Значну 

увагу приділено й розподілу керівних посад до того, як відбулося обрання 

керівного складу в означених органах.  

У цій статті, як і в попередніх, у вербальній частині нема жодної згадки 

про ілюстративний компонент або покликання на нього. У цьому випадку 

воно свідчить лише про те, що має стосунок до правоохоронних органів 

Великобританії, оскільки натрапляємо на зображення її прапору та осіб у 

відповідній формі одягу, що працюють в структурах, що займаються 

забезпеченням порядку та законності виконання тих чи тих процедур. 

Зауважимо, що таке ілюстрування не виконує важливої ролі, оскільки 

декодування значення є можливим тільки завдяки вербальному складнику, 

який деталізовано знайомить читача з означеними проблемами. У 

переважній більшості ілюстративний компонент увиразнює та додатково 

розкриває зміст масмедійних текстів. Проте у цьому випадку, маючи 

приналежність до британської культури, про що свідчить прапор, нема 

підстав стверджувати, що цей компонент є невід’ємним, який розкриває 

сутність повідомлюваного або доповнює його. 

На відміну  від попередніх прикладів, зображувальний компонент на 

рисунку 5.19 є лаконічним текстовим конструктом, який вказує читачеві на 

тематику статті. Її присвячено проблемі еміграції Одяг чоловіка, що 
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супроводжує жінку, свідчить що йтиметься про Великобританію. Жінка у 

паранджі символізує емігрантів, які постійно намагаються потрапити на 

терени королівства, оскільки їх приваблює рівень та спосіб життя британців. 

Чоловік, змальований на фоні Біг-Бену, виступає прототипом британської 

нації, яка постійно бореться з емігрантами.  

Отже, у цьому тексті зображення слугує репрезентантою однієї із 

найбільш обговорюваних проблем у британському суспільстві, 

соціокультурними маркерами ідентифікації яких виступають прапор та 

всесвітньовідома будівля Біг-Бену з однієї сторони й мусульмани-емігранти 

з іншої. Ілюстрації такого типу покликані лаконічно унаочнити існуючі 

питання, іноді й світового масштабу, котрі постійно обговорюються серед 

широкого кола осіб і безпосередньо турбують британців, що підтверджує 

одяг, який нагадує стяг та Біг-Бен. 

           

                        Рис. 5.18 [1008, c. 36]                                   Рис. 5.19 [1001, c. 48] 

 

Уособленням невдоволення британців з приводу виходу країни з ЄС є 

карикатура на рисунку 5.20. Узор на парасольці повністю відповідає 

кольоровій гамі прапора, однак має круглу форму. Розкрити сутність 

ілюстрації, яка саркастично змальовує ситуацію без вербального модусу, 

складно, оскільки вона може мати необмежену кількість трактувань. Її 

приналежність до британської культури засвідчує парасолька, що нагадує 

стяг. Як вона сама, так і позначки розміщені над нею, порушують тему 

погоди, яка ніколи не втрачає актуальності, особливо серед британців. 

Аналізована ілюстрація слугує засобом репрезентації британського етносу й 
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розкриває один із важливих аспектів їхнього життя. Хоча у цьому випадку 

позначки мають імпліцитний характер, вони все-таки належать до тих, які 

змальовують цінності, реалії та традиції мешканців, котрі населяють 

аналізований ареал. На них покладено акумулятивну функцію. 

        

                           Рис. 5.20   [1024, c. 8]                               Рис. 5.21 [1023, c. 32] 

 

Рисунок 5.21 супроводжує статтю, у якій йдеться про розбіжності у 

поглядах британських можновладців на битви під Ватерлоо та Пітерлоо. На 

ілюстрації бачимо Наполеона Бонапарта з прапором у руках на осідланому 

коні.  Історично відомо, що він отримав поразку під Вартелоо. Британський 

стяг це підтверджує візуально. Так звана битва Пітерлоо змальована за 

допомогою тіні від коня, що символізує місце зброєного конфлікту.  

Бачимо також й схематично репрезентованих учасників битви поруч із 

конем. Достоменно невідомо кількість загиблих у цьому протистоянні, тому 

суперечки з приводу цього точаться й дотепер. Однак для британського 

етносу ця подія має особливий статус, але кілька фактів дають привід для 

дискусій.  

Використання таких ілюстрацій свідчить, що в мультимодальних 

текстах соціокультурні візуальні компоненти є засобами акумуляції 

культурних цінностей, які можуть лаконічно передати сутність статті. Часто 

один із зображених елементів має комічне чи саркастичне змалювання, але 

шляхом однієї графічно представленої особи жіночої або чоловічої статі 

змальовує чи представляє бачення усіх британців, показуючи ступінь 
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важливості порушеної проблеми.  

Маркером приналежності таких ілюстративних компонентів є 

кольорова гама предметів, які мають різні форми (прямокутник, коло), що 

цілком збігається з британським стягом. 

Складником статті “Tax Politics” є ілюстрація на рис. 5.22. Кухарі, 

репрезентовані на ньому, уособлюють три політичні партії Великобританії: 

лейбористську, консервативну та ліберальну.  Це дає змогу зрозуміти 

графічні маркери на кухарських шапках, які є давно утвердженою партійною 

символікою. Червона троянда символізує лейбористську партію;  золотий 

птах, що є уособленням свободи, символізує ліберальну; палаючий 

триколірний (відтінки британського стягу) смолоскип був логотипом партії 

до 2006 р.  

          

        Рис. 5.22    [1004, c. 45]     Рис. 5.23 [885, c. 29] 

Отже, саме завдяки схарактеризованим графічним засобам, які ні на 

рисунку, ні у тексті не мають жодного вербального еквівалента, розуміємо 

причини їх використання та смисл, який у них закладено. Іронічне 

змалювання перемовин правлячими партіями з приводу оподаткування 

представлене на зображенні, свідчить про складність цього процесу та 

прийняття кінцевих рішень.  

Підказками з приводу того, яка проблема на часі, є кілька вербальних 

одиниць, розміщених на кухонних посудинах та на одній із сторінок у книзі 

рецептів: inheritance tax, pension, green taxes, 40% off GDP recipes. 
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Сукупність вербальних та невербальних ресурсів дає змогу виявити 

проблему без ознайомлення з вербальним складником й у такий спосіб 

зрозуміти, про що йдеться. Щодо останнього зазначеного компонента, то він 

наявний у цьому мультимодальному тексті, як у всіх попередніх, і 

уможливлює деталізоване розуміння запропонованого матеріалу.  

У масмедійному тексті “Big Ben or Big Brother” вміщено ілюстрацію 

Біг-Бену з якого споглядає людське око (рис. 5.23). Порушена у статті 

проблема стосується камер спостереження, які, за словами автора, розміщені 

у багатьох місцях. Це створює певні незручності для мешканців, оскільки 

вони майже зовсім не мають можливостей залишатися непоміченими. У 

цифрову епоху виникла проблема власного простору, в якому люди можуть 

перебувати не думаючи, що за ними спостерігають.  

Однак у статті йдеться про те, що за британцями та усіма, хто 

перебуває на території королівства, ведеться цілодобове стеження. Біг-Бен з 

вмонтованим людським оком, яке є прототипом відеокамер, свідчить, що 

залишитися непоміченим на території Великобританії неможливо. Фактично 

усе, що хтось планує зробити, куди піти, буде зафіксованим.  

Око є засобом застереження, що діяти слід у відповідності до закону, 

а Біг-Бен як символ країни уособлює її велич і міць та свідчить про те, що у 

цій країні має бути все під контролем і вони мають бути в курсі подій, що 

відбуваються навколо, та давати свою оцінку поточним ситуаціям. 

Отже, проаналізовані масмедійні мультимодальні тексти крізь призму 

ілюстративних компонентів дають змогу окреслити культурні реалії, 

цінності та стан проблем, які є актуальними для американського та 

британського етносів. Комічно-сатиричне змалювання подій та ситуацій за 

допомогою прототипів уможливлюють формування портретів британців й 

американців, їхнього способу життя та ставлення до правлячої верхівки. Усі 

виявлені нами тексти  з соціокультурними маркерами складаються із 

вербального та невербального/невербальних складників. Ідентифіковані 

випадки, коли розкриття змісту тексту неможливе без ознайомлення з 
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вербальною частиною, оскільки невербальна може мати велику кількість 

різних трактувань. 

В англомовному масмедійному комунікативному просторі 

невербальні засоби виступають потужним джерелом соціокультурної 

інформації, яка має стосунок до американського та британського етносів. 

Окремі ж невербальні компоненти, які відображають американські цінності, 

реалії, стереотипи настільки потужно вкорінилися в медіа, що не потребують 

ніяких пояснень, і статті, до яких вони належать, не подають жодних 

тлумачень, тому що вони давно вже отримали статус загальновідомих. За 

кожним з них стоять певна історія та події внаслідок яких вони увійшли до 

масмедійного середовища.  

Більшість із них супроводжують статті, у яких нема посилання на них. 

Частина функціонує у масмедійному просторі як карикатури, шаржі, 

замальовки. Незначний відсоток репрезентує інформацію, яка додатково 

розкриває зміст, доповнюючи статтю додатковими відомостями. 

 

5.2. Прагматико-стилістичний потенціал мультимодальних ресурсів в 

англомовних соціальних мережах як частини масмедійного 

комунікативного простору  

 

Невпинний розвиток англомовного комунікативного середовища 

здійснюється внаслідок постійної інтеракції продуцентів і реципієнтів, які 

міняються комунікативними ролями. Один і той самий співрозмовник може 

виконувати роль продуцента й реципієнта майже одночасно. На відміну від 

паперових чи навіть деяких електронних періодичних видань, у соціальних 

мережах чи в скайпі продуцент може миттєво зреагувати. Цікавим є те, що в 

Інтернет-просторі з одним продуцентом може одночасно спілкуватися 

кілька реципієнтів.  

Зазначимо також, що характерною ознакою будь-якого комунікативного 
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середовища є мультимодальність, яку розуміють як використання мовних і 

позамовних засобів у межах одного тексту. Які одиниці передають більше 

інформації та мають сильніший потенціал, дає змогу визначити лише 

контекст.  

Безперечний і той факт, що іноді превалюють або вербальні, або 

невербальні засоби, іноді їхня роль рівноцінна. Як результат, вони цілком 

сумісні з огляду на їхню модальність, тісно пов’язані між собою, хоча й можуть 

функціонувати самостійно, виконуючи при цьому низку інших функцій. 

Сучасний англомовний Інтернет-простір пропонує на розсуд 

користувачів широкий спектр можливостей обміну інформацією. 

Незважаючи на те, що спілкування в Інтернеті стало можливим зовсім 

недавно і є, поза сумнівом, найновішим каналом порівняно з іншими, низка 

програм утратила свою популярність.  

Натомість з’явилися інші, які швидко завоювали прихильність мільйонів, 

що не уявляють свого віртуального життя без них. Пройде трохи часу – і 

вони, очевидно, теж зникнуть, з’являться нові або принаймні значних 

трансформацій зазнають уже наявні. Найпоширенішими каналами зв’язку 

одного чи кількох співрозмовників із одним чи кількома в Інтернет-просторі 

є чати, форуми, блоги, мережеві щоденники, електронна пошта, скайп, 

соціальні мережі тощо.  

Усі з означених вище каналів дають змогу одночасно спілкуватися, 

використовуючи вербальні й невербальні засоби. Причому, якщо в усному 

спілкуванні невербальні компоненти, без яких не обходиться жоден 

комунікативний акт, доволі не передбачувані, то в писемному є цілі набори 

графічних засобів, заздалегідь убудовані у відповідну програму, які мають 

фіксоване значення. Це стосується офіційного спілкування й приватного 

діалогу, що має неформальний характер. 

Проаналізуємо особливості сучасного спілкування з огляду на семантику 

тексту, дотримання орфографічних норм, синтаксичну сполучуваність, 

добір лексичних засобів і графічних одиниць, модальну сумісність та його 
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стилістичне забарвлення. Так, наприклад, на рис. 5.24 та 5.25 представлено 

вбудовані набори графічних засобів, які доступні комунікантам у соціальній 

мережі Facebook. 

  

                            Рис. 5.24 [1133]                                                      Рис. 5.25 [1133]  

 

 

Спектр таких графічних засобів постійно розширюється. З’являються все 

нові й нові одиниці, які номінують смайлами. Вони виражають емоційний 

стан комунікантів, передаючи радість, сум та інші почуття, що легко 

продемонструвати в усному мовленні й складно ідентифікувати в 

писемному. 

Зазначимо також, що співрозмовники використовують смайли на 

власний розсуд, створюючи в такий спосіб мультимодальні тексти. В 

Інтернеті немає усталених правил спілкування. Смайли в соціальних 

мережах функціонують замість лексем, словосполук, речень. З їхньою 

допомогою створюють навіть цілі тексти, які не містять вербальних засобів. 

Функції, які вони виконують, теж різні. Як результат, вони мають низку 

антонімів, синонімів, омонімів і часто є полісемантичними одиницями. 

Проілюструємо такі тексти на прикладі рисунків 5.26 – 5.28. На них 

бачимо чотири тексти, два з яких поділено на окремі репліки. Слова тісно 

переплітаються із зображеннями, які виконують різну синтаксичну роль 

(підмета, присудка, додатка, означення, обставини та ін.).  

На рисунках також простежуємо речення, відмінні за метою ви-

словлювання та структурою. Серед них превалюють розповідні, 
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трапляються питальні, спонукальні, зрідка – окличні речення. Низка знаків 

заміщує частину літер в окремих словах. 

    

Рис. 5.26 [1130] 
 

Розглядаючи рис. 5.26, бачимо, що він містить усього 50 позначок. Із-

поміж них 27 вербального характеру, 23 – невербального. Їх кількість майже 

однакова. Окремі вербальні, як і невербальні одиниці, повторюються кілька 

разів. У цьому тексті також домінує знак оклику, який засвідчує емоції особи 

в момент мовлення.  

Зовсім інакше мовець використовує смайли в писемному повідомленні, 

представленому на рис. 5.27. Після речень, які створені лише вербальними 

засобами, розміщені смайли. Тут кількість слів збігається з кількістю 

графічних позначок, які супроводжують висловлювання, емотивно 

забарвлюючи його.  

Невербальні графічні засоби, використані комунікантами в наведених 

прикладах, отримали універсальний статус і можуть функціонувати 

самостійно. Їхня семантика цілком відома багатьом співрозмовникам. 

Хибним було б твердження, що ці знаки відомі усім і не викликають жодних 

труднощів під час читання. Зазначимо також, що тексти, представлені на 

рисунках, є медіа-текстами, оскільки їх створюють Інтернет-користувачі в 

безмежному комунікативному просторі. 
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Не менш цікаві й семантично вагомі також інші зразки. Якби текст на 

рис. 5.28 не містив жодних графічних одиниць невербального характеру, він 

виглядав би так: 

 There’s this girl and her name is Catniss. She gets chosen to gun (kill) to the 

skull. She becomes known as the girl who was on fire because of her dress. Her 

“lover” is a boy named Peeta. He hearts (loves) Catniss but she doesn’t love 

(hearts) him. When the Fork and Knife Games begin Catniss used a bow and arrow 

to gun (kill) many people. She meets a little girl named Rue who skulls. Catniss 

and Peeta end up having the trophy in the Fork and Knife Games and get many 

luxuries (an expensive drink, a crown, a ring, a bathroom, some money). 

Беручи до уваги критерії аналізу, запропоновані вище, зазначимо, що у 

всіх представлених вище текстах (рис. 5.26 –5.28) використано розмовний 

стиль мовлення. Беззаперечним є їх мультимодальний характер. Для таких 

текстів звичне типове поєднання і вербальних, і невербальних засобів, які 

виконують різні синтаксичні ролі.  

 

Рис. 5.27 [1131]               Рис. 5.28 [1131] 

Їм також притаманне максимальне скорочення слів, які, передусім 

належать до самостійних частин мови, зумисне ухиляння від використання 
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службових частин мови, сполучення графічних і літерних складників для 

створення вербально-невербальної паралінгвальної одиниці, недотримання 

орфографічних норм, нівелювання знаками пунктуації, використання, де це 

суперечить нормам, маленьких літер замість великих. 

Звернемо увагу на те, що графічні позначки теж мають декілька значень. 

Крім того, одне слово, виражене вербально, можна передати кількома 

графічними позначками. Наприклад, англійську лексему bow графічно 

передали за допомогою метелика  як елемента одягу, а не лука, як це мало 

б насправді бути, зважаючи на зміст тексту. Це можна пояснити двома 

причинами. По-перше, серед убудованих графічних елементів у меню 

відповідної програми лука не було, по-друге, співрозмовник мав намір 

надати тексту емоційного забарвлення.  

Непоодинокі й випадки, коли простежуємо надмірну економію ресурсів 

переважно вербальної природи. Текстам в Інтернет-просторі притаманне 

пропущення слів, що змушує реципієнтів самотужки «домислювати» суть 

повідомлення, спираючись на власні знання та досвід. Тому сучасному 

реципієнтові важливо бути освіченим і володіти цілим комплексом умінь і 

навичок, які дають змогу однаково розуміти вербальні й невербальні 

складники. Це зумовлює потребу у володінні ґрунтовними навичками 

письма та читання. 

Проблема мультимодальної й візуальної грамотності, як ми уже 

зазначали, зацікавила вчених ще в середині минулого століття. Особливого 

апогею вона набула сьогодні, коли англомовне комунікативне середовище 

перетворилося на універсальний ресурс, що легко вміщує широкий спектр 

різноформатних інформаційних джерел, у яких співіснують вербальні та 

невербальні складники.  

Ідентифікація їхнього значення залежить від комунікативних 

компетенцій, потрібних кожній людині у ХХІ ст. Серед них – уміння 

продукувати й читати друковані та рукописні тексти з урахуванням 

невербальних складників. Це також одна з проблем, яка потребує 
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додаткових обґрунтувань.  

Звернемо також увагу на смайли, представлені на рис. 5.29. Як бачимо, 

вони мають однаковий план змісту, проте різний план вираження. У 

першому, третьому та п’ятому рядах представлені схематичні обличчя та 

інші елементи, в основу яких покладено рисунки.  

Дешифрування їхнього змісту здійснено за посередництвом 

невербальних графічних засобів (цифр, знаків пунктуації та інших 

допоміжних знаків), представлених у другому, четвертому та шостому 

рядках. Зрідка невербальні засоби поєднують із вербальними. Останні 

використовують переважно тоді, коли в меню нема вбудованих 

етимотиконів.  

 

Рис. 5.29 [1133] 

 

Проілюструємо сполучуваність невербальних ресурсів на інших 

прикладах (рис. 5.30 та 5.31). У цифрове століття ефективність та успішність 

спілкування залежить від низки чинників, ключову роль серед яких посідає 

мультимодальна грамотність, що передбачає високий рівень володіння 

знаннями й навиками, що дозволяють належним чином сприймати й 

інтерпретувати широкий спектр ресурсів різних за структурою, формою й 

прагматичною спрямованістю. Підтвердженням зазначеного вище слугує 

рис. 5.30, на якому за посередництвом низки різноманітних піктограм 

представлено життєвий і творчий шлях музичних зірок зі світовим іменем, 

представників рок-гурту “Beatles” та музиканта Елвіса Преслі. 



352 
 

                            

                         Рис. 5.30 [1144]                             Рис. 5.31 [1144] 

 

Проілюстровані піктографічні рисунки свідчать про те, що порядок 

інтерпретації може бути довільним. Поза сумнівом залишається й той факт, 

що потенційний реципієнт, який не є фанатом рок-музикантів, може взагалі 

не зрозуміти, про що йдеться або бути в змозі лише частково збагнути суть 

проілюстрованого. Навіть маючи відповідні знання, володіючи у достатній 

мірі матеріалом, індивід може по-різному інтерпретувати зображене на 

рисунках життя зірок.  

Графічна компресія не є запорукою мовної компресії та абсолютно не 

свідчить на користь мовної економії. Навпаки, вона дозволяє продуценту 

бути досить вільним і необмеженим у плані добору лексичних засобів, 

побудови різних за метою висловлювання речень (простих чи складних) і, як 

результат, уможливлює створення тексту, який може не відповідати уста-

леним нормам і правилам, бути близьким до розмовного стилю.  

Рисунки 5.30 та 5.31 також можна вважати одним з способів 

інформаційної графіки (інфографіки), яка в умовах масштабної глобалізації 

набуває все більшої ваги й популярності. Відповідно до рис.5.30 та 5.31, 

вважаємо також необхідним зазначити, що доволі незрозумілим і складним 

залишається питання, яке стосується порядку інтерпретації таких 

мультимодальних текстів, доцільності їх членування на окремі частини.   
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Під час інтерпретації аналізованого тексту може постати проблема, що 

має прямий стосунок до зв’язності тексту, послідовності відтворення в 

хронологічному порядку окремих етапів життя й появи пісень 

представлених рок-зірок.  

Це стосується безпосередньо наведених рисунків. Якщо йтиметься про 

інші піктограми чи ілюстровані оповіді, тематика яких може бути 

різноманітною, то виникатимуть й інші проблеми. Безперечно, що один і той 

же мультимодальний текст різні інтерпретатори вербально відтворять по-

різному.  

Рисунки 5.32 та 5.33, як і рис. 5.34 і 5.35 мають певну схожість, оскільки 

містять як лексеми, так і ілюстративні компоненти.  

      

Рис. 5.32 [1145]                                               Рис. 5.33 [1133] 

У першому випадку (рис. 5.32) зображення вкраплені поміж слів. У 

другому спостерігаємо набір картинок, які можна по-різному дещифрувати 

без прив’язки до частин мови. Читаючи фрагмент мультимодального тексту 

на рисунку 5.32, розуміємо, що під кожним зображенням закодовано певну 

частину мови (car, train, police).  

              
                                     Рис. 5.34 [1188]             Рис. 5.35 [1190] 
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Особливі труднощі можуть становити смайли, яким властива 

полісемантичність. Отже, вважаємо, що вербальне дешифруванням такого 

фрагменту може мати такий вигляд: I am in my car, not sure if I will be on time. 

The train was delayed and I was running away from police. It’s ok now through. 

Існує також велика ймовірність того, що послідовність відтворення 

подій, виражених графічними семіотичними ресурсами, теж не 

збігатиметься. Як результат, високою залишається ймовірність використання 

під час інтерпретації вербальних одиниць, однакових у плані змісту й 

відмінних у плані вираження. Це призведе до залучення до процесу 

інтерпретації великої кількості одиниць, які матимуть низку синонімів, 

антонімів, омонімів. Причому це стосується не лише словесних одиниць, а й 

несловесних, а саме аналізованих піктограм. Це свідчить про багатство мови 

та широкий спектр ресурсів. 

Одним з аспектів, вартим уваги, є комбінаторика невербальних засобів. 

Залишається відкритим також питання наступного змісту: чи існують будь-

які правила візуальної граматики, які дозволяють створювати графічні 

тексти, сполучаючи при цьому засоби різних семіотичних систем; яку 

синтаксичну роль вони при цьому виконують, до яких частин мови можна 

віднести ці немовні засоби. Зауважимо, що досить гостро постає питання 

створення візуальної граматики, правил побудови мультимодальних та 

мономодальних текстів (які складаються виключно з графічних невербальних 

засобів). 

Інтенсивність використання невербальних засобів самостійно або поруч із 

вербальними зумовлює потребу в створенні словників (тлумачного, 

словника синонімів), закріпленні за кожною графічною одиницею 

відповідного значення. Закономірно, що у найближчому майбутньому 

виникне потреба в оптимізації ресурсів та створенні відповідних правил 

сполучуваності однорідних та неоднорідних засобів з урахуванням методів 

візуальної синтактики та концепції мультимодальної грамотності. 
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5.3. Механізми породження та прийоми реалізації мультимодальної 

стилістики у сучасному  англомовному масмедійному комунікативному 

просторі 

 

Особливого стилістичного забарвлення масмедійному 

комунікативному простору надають шрифт та колір, які уможливлюють 

двояке прочитання тексту, створюючи при цьому ефект гри, яку, як ми вже 

зазначали, пропонуємо номінувати лінгвальною. Її основу може складати як 

шрифт і колір, так і додаткові елементи вербальної та невербальної природи. 

Певні маніпуляції, зроблені за допомогою шрифтів і ними самими, 

змінюють першопочаткове призначення компонентів, насичують їх новими 

значеннями, які, на думку їх продуцентів, максимально релевантні для 

передачі необхідного сенсу. На рис. 5.36 спостерігаємо варіювання кольором 

на фоні одного й того ж кеглю, що уможливлює подвійне прочитання: 

“DON’T DRINK AND DRIVE” та “DON’T DRINK AND DIE”. Звідси 

очевидним є заклик реклами: кермування в нетверезому стані призводить до 

смерті. Крім цього, репрезентація фатальних наслідків продемонстрована за 

допомогою шрифту у вигляді хреста, який традиційно ставлять на могилі 

православних християн.  

Так вправно та досить уміло показано, до чого може призвести водіння 

у стані алкогольного сп’яніння.  Як бачимо, шрифт здатен сприяти 

продукуванню фактичних елементів, які в реалістичних ситуаціях не 

можуть, вочевидь, функціонувати за допомогою шрифтів, оскільки їх 

утворюють із певних матеріалів. Однак у масмедійному комунікативному 

просторі шрифти та кольори як окремі модуси досить часто тісно пов’язані 

між собою та здатні по-новому репрезентувати зміст повідомлення, надаючи 

йому позитивних чи негативних конотацій.  

Подвійне прочитання характерне для рис. 5.37, який демонструє 

заклик-попередження з приводу смертельної хвороби, рання діагностика 

якої запобігає фатальним наслідкам: “BREAST CANCER” та “BEAT 

CANCER”.  
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Автори реклами закликають думати про те, що трапляється з тими, хто 

хворіє, та не забувати про благодійність, яка допомагає тим, хто, на жаль, 

захворів. На відміну від попереднього рисунка, аналізований репрезентує 

використання додаткових елементів невербальної природи, рожевих 

стрічечок, які є символом вказаної недуги.   

          

Рис. 5.36  [1189]                  Рис. 5.37 [1116] 

Техніка подвійного прочитання також характерна для речення на 

рис. 5.38. Часто подолати смертельну недугу можна, знову-таки вчасно 

діагностувавши її. Цікавою є обрана техніка, реалізація якої здійснена за 

допомогою гумки, яка здатна з легкістю витерти зайві літери і в такий спосіб  

показати, що побороти недугу можна. Проте зробити це значно легше, якщо 

діагноз виявлено якомога раніше. Вочевидь, що стилістичного забарвлення 

повідомленню надає гумка.  

 

Рис. 5.38 [1201] 

Ми розуміємо, що витерти нею значно легше кілька літер, які усе ж на 

фоні залишаються ледве видимими (тінь і залишки від гумки), ніж 

вилікуватися повністю, оскільки часто наслідки є фатальними. У наведеному 

прикладі прослідковуємо двоваріантне прочитання. Бажане представлено за 
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допомогою темно-синіх літер, можливе  у цьому випадку реалізує сам 

діагноз – дві літери, які власне вказують на уражений орган ледь помітними 

кольорами. Ефект гри забезпечують дві літери B та S, якими можна 

маніпулювати досить вдало. Вони уможливлюють продукування ще одного 

слова BEAT. 

Реклама-застереження на рис. 5.39 стосується тієї ж смертельної 

недуги, що і попередні дві. Однак у ній колір, який забарвлює як цілі слова, 

так і окремі літери у словах, уможливлює подвійне прочитання: “I HAD A 

CHESTY COUGH  THAT WOULDN’T GO AWAY. I GOT CHECKED AFTER 

THREE WEEKS”. Обрана стратегія певною мірою приховує зміст і є 

відповіддю на твердження. Вона покликана реалізувати тактику розв’язання 

проблеми. Тобто, маючи певні симптоми, лікарі можуть діагностувати 

хворобу: “I HAD CANCER”. В аналізованому прикладі колір є тим 

елементом, який, власне, і є поясненням представленого самопочуття. 

Читачеві ж доводиться складати, так би мовити, речення самостійно, хоча 

його розміщення є лінійним. 

 

Рис. 5.39 [1170] 

 

Особливе двоваріантне прочитання має рис. 5.40. Тут відбувається гра 

кольором уже не на фоні лексем, тобто окремими літерами, а цілими 

словосполуками, з’єднання яких також утворює ціле завершене речення. 

Спостерігаємо одночасне маніпулювання кеглем. Водіїв застерігають не 

писати повідомлень, користуючись мобільними гаджетами, оскільки 5-ти 
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секундне відволікання під час кермування дозволяє подолати дистанцію 

завдовжки  з футбольне поле. Заклик помаранчевого кольору підкріплено 

піктограмою “stop”, яка, поруч зі словами “Drivers off the road while texting”, 

нагадує, що необхідно перестати це робити. 

Звернемо увагу й на рис. 5.41, який, поза сумнівом, цікавий з погляду 

аналізованих прийомів рекламодавців. На ньому продемонстровано 

обкладинку відомого американського журналу “The New York Times 

Magazine”. Зрозуміти суть цієї лінгвальної гри було б надзвичайно складно, 

якби не можливість ознайомитися з повним текстом статті. Праворуч від IS 

є невеличкі підказки, які уможливлюють розкриття істинної семантики. За 

умови упущення окремих графем американці наголошують на тому, що це 

їхня країна: “THIS LAND IS YOUR LAND”, “HIS LAND IS YOUR LAND”, 

“HIS LAND IS OUR LAND”, “THIS LAND IS OUR LAND”. Кольорова 

маніпуляція уможливлює навіть чотириразове прочитання одного і того ж 

речення, даючи зрозуміти, що країна – це країна народу. У таких прикладах 

часто спостерігаємо протиставлення, яке також є засобом привернення 

уваги. Оскільки американці вважають, що про них іноді забувають, то в 

такий спосіб вони нагадують про себе. 

Двоваріантне прочитання забезпечене прямокутником жовто-

салатового кольору на рис. 5.42. Частину мультимодальної лексеми 

зображено на фоні згаданої геометричної фігури, від якої утворено більшу 

за розміром одиницю “uncovered”, протиставлену компоненту “cover”. 

Обрана стратегія на обкладинці журналу вказує на те, що в представленому 

виданні інформацію висвітлюють належним чином. Виділення кольором є 

стратегією акцентування, яка під час читання дозволяє миттєво змінити 

семантику однієї лексеми на іншу, забезпечуючи водночас її 

мультимодальний характер. Водночас, у наведеному текстовому фрагменті 

спостерігаємо реалізацію тактики привернення уваги за рахунок стратегії 

акцентування інформації. 



359 
 

   

                        Рис. 5.40  [1115]                          Рис. 5.41   [1172]            Рис. 5.42  [1213] 

 

Речення на рис. 5.43 може бути одночасно і стверджувальним (за 

умови упущення частки “NOT”: “THIS IS AN ORANGE”), і запереченим 

(“THIS IS NOT AN ORANGE”). 

   

Рис. 5.43  [992, c. 84] 

 

Рис. 5.44 теж притаманні два способи прочитання (про які докладно 

йшлося у розділі 3): горизонтальний і діагональний. Спершу видається, що 

на зображенні одне речення. Можливість діагонального прочитання 

забезпечує два різновиди шрифтів. Як підсумок, утворені два логічні 

речення, які не виходять за межі звичних правил: 1) The era is over; 2) We’re 

all on a different page. 

 

Рис. 5.44 [939, c. 13] 

Поширеними є також випадки, коли одна й та сама частина речення 

продубльована декілька разів поспіль (рис. 5.45–5.46). Найважливіші 

частини масмедійного тексту можуть бути як виділеними, так і 
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невиділеними іншим кольором або кеглем.  

Такі повтори теж уважаємо засобами привернення уваги й 

наголошення на тому, що продуценту видається найвагомішим. Вони 

уможливлюють так зване перехресне прочитання. Наприклад, лексема 

“big” (рис. 5.47) відокремлює лексеми, подані справа від нього. Тому їх 

можна прочитати окремо. Можливе також і перехресне читання. 

 

Рис. 5.45 [1006, c. 53.] 

     

Рис. 5.46  [1173]                                  Рис. 5.47 [720, c. 78] 

 

Отже, на основі зібраного фактичного матеріалу можемо 

стверджувати, що сучасному англомовному масмедійному комунікативному 

простору притаманні нестандартні техніки представлення матеріалу, які 

сприяють тому, що один і той самий фрагмент можна читати двома чи навіть 

чотирма способами. Такі можливості першочергово забезпечують колір (як 

потужний маніпулятивний модус) та додаткові техніки (тьмяність літер або 

упускання літер завдяки їх зміщенню вгору, спроба декорування, виділення 

геометричними фігурами тощо). 

В англомовному масмедійному комунікативному просторі також 

натрапляємо на закреслення, підкреслення, вставки за посередництвом 

додаткових графічних ресурсів, які також відносимо до одного з прийомів 

лінгвальної гри (рис. 5.48–5.55). Така техніка покликана приховати ту 

частину інформації, яка не вигідна компанії, яка рекламує товар чи послуги 
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або інформує громадськість з приводу чогось.  

На рис. 5.48 більшість речень горизонтально закреслена. Незважаючи 

на це, текст залишається усе ж читабельним. Вчитуючись у нього, розуміємо, 

що продуцент перелічує дії за допомогою наказових речень, які, на його 

думку, значно “затягують” процес і досягнення кінцевої мети, змушують 

чекати, рухаючись крок за кроком.  

Семантика техніки закреслення свідчить про те, що компанія пішла на 

шлях максимального спрощення усіх процедур, відтак працювати легше і 

самим працівникам компанії, і її клієнтам. Достатньо лише два кроки (які, як 

бачимо, не закреслені) “Send shipment. Get paid”, і діалог між двома 

сторонами буде успішним, а згадані операції принесуть прибуток.  

 

Рис. 5.48  [892, c. 37] 

 

Техніку закреслення вважаємо одним із прийомів лінгвальної гри, на 

яку покладена роль спростування складнощів. Якщо реципієнт вважає або 

схиляється до думки, що щось зробити складно, то вона хибна завдяки такій 

графіці, тобто все виявляється протилежним і постає в очах реципієнта в 

позитивному світлі.  

Охарактеризовану нами техніку представлено і на рис. 5.49. Компанія 

“FedEx” переконує потенційних клієнтів, що у них не виникне жодних 

проблем із доставкою товару. І все значно простіше, ніж вони думають. 

Представники компанії зможуть задовольнити клієнтів, заявляючи про це у 

досить переконливий спосіб – двома реченнями, які не закреслені (My pants 
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are reversible. That’s all the convenience I need.), на відміну від тих, що угорі, 

які закреслені, а, відтак,  свідчать, що це зовсім не так, як хтось гадає. 

 

Рис. 5.49 [947, c. 46] 

 

Рис. 5.50 теж представляє антонімічну пару (ordinary – extraordinary), 

негативний компонент якої закреслено, позитивний – не закреслений. 

Рекламуючи бар, рекламодавці наголошують на тому, що цей заклад не 

звичайний. Така семантика стає очевидною завдяки неохайному 

закресленню. У схожій манері злегка замарковано “NO”. Завдяки чому 

читаємо: “ALL OR SOMETHING”. Якби не маркування, можна було б 

прочитати: “ALL OR SOME – NOTHING”. 

         

    Рис. 5.50  [1193]                             Рис. 5.51 [1193] 

 

Цікавим для аналізу видається й наступний приклад, у якому 

переплетено запропоновану графіку з вербально-невербальним 

еквівалентом. Особливим на фоні іншого тексту є слово stop, яке містить 
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позначку, семантично відому як заборона. Такий графічний елемент є 

піктограмою, що сигналізує заборону. Графічний компонент, як-от 

закреслення, представлений на рис. 5.52, дублює семантику лексеми stop. Це 

своєрідна гра, дубльована графічно й словесно одночасно.  

Крім того, це повідомлення представлено різними шрифтами. Завдяки 

цьому його можна читати двояко: stop our life (паління призводить до 

передчасної смерті – перешкоджає життю). Burning, хоча й виступає 

складником речення, може тракутватися й окремо, оскільки надруковано 

іншим кеглем. Разом з тим «вербальне речення» проілюстровано цигарками, 

які горять, забруднюючи навколишнє середовище.  

Таку техніку можна вважати двополюсним маркером впливу на 

аудиторію, намагаючись донести до читачів інформацію двома способами 

(вербальним і візуальним), які тематично споріднені й логічно сумісні. 

Важливість теми реалізують зображення й вербально-невербальні речення, 

які засвідчують мультимодальний характер цього тексту. 

   

                                Рис. 5.52  [1174]                             Рис. 5.53  [1174] 

Інший приклад теж включає прийом закреслення, який повністю 

виключає припущення автора щодо можливості, ймовірності того, що 

банківська корпорація може прийняти помилкове рішення.  

Не менш цікава й неординарна реклама, що стосується 

працевлаштування графічних дизайнерів (рис. 5.54). Техніка зумисного 

закреслення, яка не властива рукописному тексту й сигналізує про помилку, 
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цілком прийнятна в рекламі. Така стратегія покликана привернути увагу 

кваліфікованого дизайнера, адже гра слів та застосованих технік говорить 

про те, що дизайнер має бути не просто хорошим (good), а чудовим (great). 

Звернемо увагу на найважливішу складову реклами, яка представлена 

іншим яскравішим кольором на основному тлі. Це закономірно, адже 

яскравий колір привертає увагу краще, ніж пастельна палітра. Не можна 

залишити поза увагою й насиченість ліній-закреслень й обраний кегль. 

 

Рис. 5.54  [1111]                                            

 

Звернемо увагу на рис. 5.55. На перший погляд, це звичайний рисунок. 

Однак, маючи відповідні фонові знання, розуміємо, що закодовано під 

словом choice і що саме автор мав на увазі. Аналізуючи це зображення 

детальніше, підсумовуємо, що червоний колір підсилює ефект. Принагідно 

також зауважимо, що choice відповідає кожній третій дитині, зображеній 

зліва направо.  

Обрана тактика свідчить про те, що малюк, зображений на задньому 

фоні, не зʼявився на світ, оскільки його мама або батьки прийняли рішення 

зробити аборт. Choice – ключовий складник повідомлення, як і ненароджена 

дитина, зображена на другому плані чорно-білими кольорами через 

прийняте рішення батьків. Ця соціальна реклама покликана апелювати до 

свідомості тих, хто зважується на такий крок. Червоне підкреслення не 

випадкове, адже це ключовий елемент рекламного блоку. 

Ще одним прийомом лінгвальної гри вважаємо локацію тексту на 

сторінці. Принагідно нагадаємо, що для англомовного масмедійного 

простору характерні декілька типів локації: горизонтальний, вертикальний, 
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діагональний, довільний. Вочевидь, що традиційне позиціонування тексту 

на сторінці не можна вважати механізмом гри. Тому, мовлячи про цей 

підтип, зауважимо, що ефект гри реалізують нестандартні локативні варіації 

(рис. 5.56 – 5.62). 

 

 

Рис. 5.55   [1111] 

Корпус зібраного фактичного матеріалу дозволяє виокремити спосіб 

побудови (розміщення тексту), який ми номінуємо довільним. Йдеться саме 

про таке його розміщення, яке з певних причин вигідне компанії-

рекламодавцю. Такий спосіб засвідчує, що товари чи послуги, які пропонує 

певна фірма, представлені таким чином, який максимально наближує їх до 

реальних, вигідних у першу чергу компанії.  

Рис. 5.56 представляє рекламу, яка стосується тільки жінок, 

закликаючи їх думати про здоров’я. Кольорова тональність свідчить, що 

йдеться про рак грудей.  Про це не говорять, однак завдяки локації тексту й 

додаткових графічних елементів у вигляді крапок надто легко здогадатися, 

що йдеться саме про цю недугу. Речення за формою локації уподібнені 

органу, підданого ураженню. У випадку хвороби один із них може бути 

видалений, що продемонстровано на рисунку. У цьому випадку 

прослідковуємо використання двох механізмів лінгвальної гри (локації та 

формотворення з відповідним кольоровим забарвленням). 

Подібний маркетинговий хід дозволяє читачам “відчути на собі” 

особливості рекламованого. Наприклад, на рис. 5.57 душ асоційований зі 

струменем води, яка ллється через маленькі отвори. Однак фактично поруч 

із кожним отвором розміщені речення, які інформують читачів про переваги 
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фірми. Вони розміщені ситуативним способом.  

   

        Рис. 5.56  [1103]                                             Рис. 5.57 [1011] 

 

Для рис. 5.58 характерний аналогічний спосіб локації тексту. На ньому 

представлено найуживаніші слова у формі кола. Читати такий масмедійний 

текст складно через обрану техніку репрезентації його змісту та різних 

кеглів, обираючи послідовність ознайомлення з інформацією на власний 

розсуд.  

Текст на рис. 5.59 представлено у формі пісочного годинника. У такий 

спосіб читачів закликають захищати навколишнє середовище. Вибір 

годинника закономірний, оскільки він ще раз нагадує, що, якщо люди не 

задумаються про це зараз, згодом може бути пізно. Вербальні рядки, 

розміщені під ним і над ним у перевернутому вигляді, підкреслюють, що 

вони можуть щось зробити, тому час діяти.    

   

    Рис. 5.58  [881, c. 42]                       Рис. 5.59 [946, c. 61] 
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Локація тексту на рис. 5.60 одразу викликає асоціації із бездротовим 

Інтернетом, оскільки саме така форма розміщення ліній нагадує позначку 

вай-фаю. І це не дивно, адже реклама пов’язана з новим гаджетом компанії 

“Apple”, яка демонструє читачам його переваги як засобу, що уможливлює 

бездротове користування всесвітньою павутиною. 

      

  Рис. 5.60 [1028, c. 4]                                               Рис. 5.61 [870, c. 2] 

 

На частині рис. 5.60 представлено горизонтальне розміщення тексту, 

яке відносимо до традиційних. Внизу маємо теж діагональне речення, але 

таке, що видається читабельним за умови перевертання журналу. Якщо це 

зробити, тоді воно стане читабельним, а інше ні. Аналізовану техніку 

можемо номінувати технікою дзеркального прочитання матеріалу. 

Горизонтально-вертикального прочитання потребує й текст на 

рис. 5.62. 

 

Рис. 5.62  [938, c. 100] 

 

Рис. 5.63 та 5.64 репрезентують техніку єдності форми й змісту, яку 

теж вважаємо однією із типів лінгвальної гри, сутність якої розкривають 

вербальний, невербальний та паравербальний складники. Спостерігаємо 

тісне співіснування одних елементів з іншими, певною мірою залежність 
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одних від інших.  

Невербальна графіка дублює сутність вербального компонентів (hand 

in there – вішак); (we are all connected in our journey from me to we – єднання 

молодих людей, які взялися за руки, піднявши їх догори, та графічні 

сполучення завдяки продовженню частин окремих літер. На рис. 5.63 ефекти 

лінгвальної гри потужніші завдяки існуванню фактично трьох типів 

ресурсів, покликаних передати один і той же зміст. 

   

Рис. 5.63  [1137]                      Рис. 5.64 [1188] 

 

Особливу увагу необхідно звернути на гру зі шрифтами. У рекламі 

годинника відомої швейцарської фірми “Зеніт” використано одну гарнітуру 

шрифту, однак лексеми різні за розміром та шрифтовою насиченістю. У 

цьому випадку шрифт виконує змістовиділяючу функцію. 

 

Рис. 5.65 [843, c. 18] 

 

У наступному прикладі (рис. 5.66), рекламуючи новий засіб для 

полоскання рота під час чищення зубів, автори вдалися до використання 

двох кольорів та нелінійного розташування тексту, використовуючи замість 

двох літер “е” у слові feeling чотири, наголошуючи на особливості цього 
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засобу, звертаючи увагу потенційних покупців на те, що їхнє самопочуття 

після використання рекламованого товару буде значно кращим, а відчуття 

чистого подиху значно довшим.  

У цьому рекламному блоці відбулося відхилення від усталених норм 

та правил англійської мови. Проте такі засоби підсилюють прагматичну 

спрямованість повідомлень та сприяють кращій реалізації авторських 

інтенцій. Зауважимо, що шрифт, представлений на рис. 5.66 та 5.67, виконує 

атрактивну та змістовиділяючу функції одночасно.  У рекламі, 

представленій на рис. 5.67, також використано два різні кольорові відтінки 

та змінено насиченість кольорів. 

   

           Рис. 5.66 [817, c. 13]                                  Рис. 5.67  [817, c. 86] 

 

Зазначимо, що різні розміри та насиченість шрифтів допомагають 

реципієнтам зосередити увагу на ключових частинах повідомлення. Іноді гра 

відбувається з однією літерою, іноді з лексемою, а то й з цілим реченням. 

Цікавим у цьому прикладі на рис. 5.68 є суцільне написання речення, яке, за 

задумом автора, не починається з великої літери.  

Однак, на його думку, найважливішим є лексема “LIFE”, яка написана 

великими літерами. Ознайомившись уважніше зі змістом, можемо пояснити, 

чому основна увага зосереджена саме на цій лексичній одиниці. У тексті 

йдеться про історії з життя людей, які опинилися в складних ситуаціях, 

однак багатьом із них вдалося подолати труднощі завдяки страхуванню.  

 

Рис. 5.68 [968, c. 33] 
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В англомовному комунікативному просторі спостерігаємо 

різноманітні варіювання кольорами (рис. 5.69) та шрифтові варіації (рис. 

5.70). 

 

                 Рис. 5.69 [1013, c. 95] 

 

 

Рис. 5.70 [730, c. 178] 

Рис. 5.71, 5.72 та 5.73 демонструють зображення рибних та сирних 

продуктів засобами невербаліки. Така техніка покликана наблизити 

потенційного користувача до рекламованого продукту. 

          

         Рис. 5.71   [1204]                             Рис. 5.72 [1190] 

 

Заклики або пояснення спродуковані умовним сиром (рис. 5.72 та 

5.73), щоб засвідчити високу якість цього продукту та показати, що він 

вартий уваги. Зосередимо увагу на рис. 5.74, 5.75 та 5.76, 5.77  які також, як 

і два попередні, частково або повністю створені внаслідок комбінації 
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продуктів. Вони є добре читабельними і належать до різновиду лінгвальної 

гри, яку пропонуємо номінувати як шрифтове уподібнення предметам та 

процесам об’єктивної дійсності з подвійним дублюванням семантики. 

«Написання» FOOD FESTIVAL здійснено за посередництвом продуктів, 

“plant-based protein” за допомогою круп, що мають високий вміст білків. 

Створення повідомлення, за допомогою продуктів є спробою продуцентів 

максимально наблизити реципієнта до реальності. Аналогічна ситуація й з 

рис. 5. 73. Продукти харчування перетворюються на шрифт і є прообразами 

графем, лексем і словосполук. 

         

           Рис. 5.73 [1103]                               Рис. 5.74   [1191] 

 

На рис. 5.77 назву “Eat Me” умовно написано шрифтом, що вказує на 

відповідні страви в закладі харчування. Така репрезентація покликана 

вплинути на свідомість читача, апелюючи до нього і є своєрідним закликом 

прийти до закладу й скуштувати страви. Рис. 5.77 – 5.78 є обкладинками 

відомих американських журналів як додатків до газет (New York Times, The 

Times).  

    

                   Рис. 5.75 [1206]                                            Рис. 5.76 [1125] 
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Вважаємо, що це особливий вид гри – шрифтовий. Це спеціально 

створені шрифти, які не можуть бути вбудовані до пакету  прикладних 

програм. Мета такої гри – максимально наблизити читача до об’єктивної 

реальності, показати, яким насправді є рекламований продукт або які 

можливості може надати рекламована послуга. 

На рис. 5.78 спостерігаємо наявність різних графемних предметів, 

сукупність яких утворює мультимодальне речення. Цю картинку також 

зараховуємо до лінгвальної гри, зокрема її різновиду – шрифтового 

уподібнення предметам та процесам об’єктивної дійсності з подвійним 

дублюванням семантики. Зображені графемні предмети використані з 

натяком на те, що не всі можуть собі дозволити їх придбати, але очевидно, 

що заможні можуть собі це дозволити. 

     

       Рис. 5.77  [1199]                              Рис. 5.78 [189] 

 

Великими літерами на фоні інших може бути написана частина 

лексеми (одна літера, дві, ціла основа). Це представлено на рис. 5.79 та 5.80. 

На рис. 5.81 також прослідковуємо процес злиття. Проаналізовані приклади 

уможливлюють виокремлення таких типових підвидів гри зі шрифтом та 

кольором: виділення ключової літери; кількох літер; слова; словосполук; 

рідше – речення, на яке покладено основну роль у межах певного 

повідомлення.  
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Зазначимо також, що представлені приклади дають можливість 

стверджувати, що колір по відношенню до шрифту виконує 

взаємодоповнюючу функцію. Однак з’ясувати, що саме домінує, допомагає 

контекст та дистрибуція. Зауважимо також, що виділений елемент може 

мати безпосередній зв’язок із фірмою чи компанією, яка рекламує товар. 

Іноді він   збігається з його назвою. Більше того, виділені  частини 

повідомлення можуть бути окремими самостійними словами або ж 

частиною іншого слова. 

    

                 Рис. 5.79  [941, c. 60]                           Рис. 5.80 [1185, c. 12] 

 
 

Лінгвальна гра цікава й лінгвістично цінна водночас тим, що одним із 

її завдань є передача великого об’єму інформації з мінімальною кількістю 

залучених елементів. У цьому випадку таким повідомленням додаткового 

змісту надає шрифт і колір. Крім цього, продуценти по-різному 

демонструють свій креативний потенціал, надаючи рекламованим об’єктам 

специфічних ознак й функцій, які зазвичай максимально співпадають з 

їхніми первинними значеннями та змістом. 

Окремим графічним процесом у рекламному тексті є квотація. 

Мовлячи про цей різновид гри, зазначимо, що він один із найтиповіших для 

англійської мови загалом. Ним послуговуються те тільки у рекламних 

текстах, де, на перший погляд, не зовсім доцільно використовувати так звані 

лапки, а фактично у всіх рубриках, у яких, на думку продуцентів, потрібно 

ще раз наголосити на ключовій ідеї статті чи зосередити увагу читача на 

найважливіших моментах, про які йдеться у тексті. 

Найуживанішою є подвійна двоелементна квотація. Наприклад, на 

рис. 5.81 рекламний блок, присвячений особливостям нової універсальної 

картки, завершують слова подяки, взяті у лапки. Саме вони завдяки 

яскравому оранжевому кольору привертають увагу, більшої виразності 
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набувають і самі лексичні одиниці.  

Рисунки свідчать про те, що лапки можуть використовувати на 

початку висловлювання. Часто вони слугують його завершенням. Цікавим є 

також використання одиничних подвійних лапок. Крім того, такий різновид 

ми звикли бачити в кінці висловлювання. Однак  їх використовують і на 

початку (рис. 5.84). Назва кожної із рекламованих статей, які будуть 

представлені у наступному виданні журналу, розпочата із подвійних 

одноелементних лапок.  

   

          Рис. 5.81 [939, c. 15]                                     Рис. 5.82  [968, c. 15] 

         

               Рис. 5.83 [942, c. 60]                                     Рис. 5.84 [787, c. 85] 

 

Окремим різновидом лінгвальної гри є паренсесис. Традиційно дужки 

використовують у тексті, якщо виникає необхідність уточнити зміст 

повідомлення. Однак у рекламному дискурсі спостерігаємо процес 

лінгвальної гри.  

Наприклад, на рис. 5.85 у рекламі крему дужки розміщено на обличчі.  

Поруч із ними є й вираз “parentheses have a place but not on your face”, який 

перекладаємо наступним чином: зморшки мають місце, але не на твоєму 

обличчі. Гра полягає у тому, що традиційні дужки не мають нічого спільного 

зі зморшками на обличчі людини. Замість слова wrinkles використано 

parentheses, що є нетрадиційним для таких контекстів. 
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 Рис. 5.85 [1185, c. 133] 

 

Цікавим є наступний приклад, у якому слово “you” «піднесено до 

квадрату». Це приклад гри, який можна трактувати поліаспектно. У першу 

чергу йдеться про гру з омонімами. Слово “two” замінено цифрою 2. Його 

можна розглядати і з іншого погляду. Якщо тобі стане краще, то може стати 

краще багатьом за умови вживання рекламованого соку. 

     

Рис. 5.86 [1185, c. 157]                      Рис. 5.87 [719, c. 29] 

 

На відміну від злиття (рис. 5.68), спостерігаємо розчленування літер 

(рис. 5.87). Це закономірно, оскільки саме завдяки останньому процесу  

замість одного слова маємо два: “ideal” та “deal”, що можна трактувати як 

ідеальну угоду для потенційних клієнтів.  

Зосередимо увагу й на амбіграмах (рис. 5.88). Ми вважаємо, що це теж 

один із різновидів лінгвальної гри. Їх специфіка полягає в тому, що текст і 

зліва направо, і справа наліво читається однаково. В основу такої гри 

покладено одне слово, яке продубльовано двічі. Умовно амбіграму можна 

поділити на дві частини, права сторона якої є перевернутою догори, а літера 

“s” ніби поділяє його навпіл.  Для сучасного англомовного масмедійного 

комунікативного простору характерним є використання амбіграм. 
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Рис. 5.88 [1101]                         Рис.  5.89 [1185, c. 70] 

 

У рекламних текстах непоодиниковими є також випадки, коли замість 

певних літер використовують різноманітні зображення, заміщуючи літери та 

об’єкти. Їх намагаються підібрати так, щоб вони максимально співпадали із 

заміщуваним об’єктом (рис. 5.89, 5.90).   

 

Рис. 5.90 [1123] 

Креативність копірайтерів безмежна. Про це свідчать наступні 

приклади лінгвальної гри, яка увиразнює авторські задуми та інтенції 

рекламодавців (рис. 5.91–5.93). Наприклад, ексклюзивні ручки відомої 

компанії рекламують за посередництвом цифр, на одній із яких бачимо 

стрілки годинника. Рекламодавці у такий спосіб наголошують, що кількість 

ручок обмежена. Щоб придбати одну з них, потрібно поспішати. 

Рекламуючи новий товар із значно меншим вмістом жирів, замість 

нуля використовують сам шоколад (рис. 5.92), шматок якого є відламаним. 

Це ще раз свідчить про те, що у нього менша калорійність, ніж у інших. 

Трапляються й інші випадки, коли невербальні елементи використовують не 

за їхнім традиційним призначенням, що й створює ефект лінгвальної гри. 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=dyoJ1OWUWmPACM&tbnid=l07rXVtF_JfawM:&ved=0CAgQjRw4pgY&url=http://www.hongkiat.com/blog/creative-and-cool-ambigram-designs/&ei=CujUUsmTCJCjhgf1x4C4CQ&psig=AFQjCNHuO-0hfC17_-aBCMnZE0YQ39ruYg&ust=1389771146224428
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 Рис. 5.91  [787, c. 82]                      Рис. 5.92  [1185, c. 117] 

 

Крім того, є також й інший приклад (рис. 5.93), у якому 

прослідковуємо тісний взаємозв’язок графічного зображення зі словесним 

відповідником. Йдеться про телефонний зв'язок. У висловленні “trueVoice” 

спостерігаємо лінію на фоні літер, яка символізує провід, який представлено 

поруч. Це теж своєрідна гра. У такий спосіб рекламодавці хочуть 

продемонструвати переваги та недоліки стаціонарних та мобільних 

телефонів. 

   

Рис. 5.93 [939, c. 13] 

У підпункті 3.2 ми звертали увагу на можливості шрифту як 

формотворчого елементу. Це підтверджують рис. 3.94 та 3.95. Такі 

вербалізовані келих й склянка підказують читачам, чим наповнені ємності 

або який шлях повинен пройти той чи інший продукт, щоб стати таким, яким 

ми його бачимо. Цей тип номінуємо формотворчою і змістотворчою  

шрифтовою грою. Як бачимо, шрифт може перетворювати на об’єкти та 

предмети довколишнього світу. Крім того, такий спосіб змінює семантичне 

наповнення представлених засобів і, у переважній більшості випадків, 

дублює зміст. 
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     Рис. 5.94  [1187]                            Рис. 5.95 [1188] 

 

Рис. 5.96 є свідченням того, що графеми можуть мати не лише 

додаткове графічне наповнення, але й  розширювати своє змістове значення. 

Велика графема “С” має розгалуження у вигляді трьох слів – choices, 

chances, change. Продуценти намагаються переконати читачів не боятися 

змін у своєму житті. “You must make a choice to take a chance”, – пояснюють 

вони, у протилежному випадку – “or your life will never change” життя не 

зміниться.  

 

Рис.  5.96  [1211] 

Гру шрифтом та кольором простежуємо в наступних 

прикладах (рис. 5.97,  5.98). Цим рисункам притаманне подвійне 

прочитання. Це уможливлює два кольори: червоний та білий і чорний та 

білий. Перший випадок є варіантом, коли з одних слів виокремлюються інші 

(BELIEVE IN YOURSELF – BE YOU). Другий випадок дає можливість 
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прочитати речення тричі: те, що виділене білим шрифтом; те, що виділене 

чорним шрифтом і також прочитати усе, тобто від початку і до кінця, і 

частину повідомлення в білій гамі, і частину повідомлення у чорній гамі. 

Звернемо увагу також на техніку акцентуації, реалізація якої можлива 

завдяки обрамленню  ключової частини масмедійного тексту (рис. 5.99). 

          

     Рис. 5.97  [1126]                             Рис. 5.98  [1189]              Рис. 5.99 [881, c.120] 

 

Рис. 5.100, 5.101 та 5.102 відтворюють техніку дублювання графічної 

експресії та смислу, закладеного в сам вербалізатор, який завдяки наявним 

спецефектам набуває мультимодальних ознак. 

          

                Рис. 5.100  [1208]                   Рис. 5.101 [1188]                          Рис. 5.102  [1172] 

 

Наступні приклади також відтворюють означений вище 

прийом (рис. 5.103, 5.104, 5.105). Однак, на відміну від попередніх випадків, 

в аналізованих дієвими стають навички мультимодальної грамотності та 

додаткові фонові знання, що допоможуть належним чином декодувати зміст. 

Наприклад, фінансові проблеми в Греції репрезентовані за допомогою 

валютних позначок. Кризова ситуація в Іспанії екстрапольована на назву 

країни. Одна із літер відокремлена від решти. Нестабільність, проблеми 
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всередині країни передані у такий метафоричний спосіб. 

     

            Рис. 5.103 [1188]               Рис. 5.104  [1189]                Рис. 5.105 [1191] 

 

Ще одним різновидом гри можна вважати інтеграцію у вербальну 

частину тексту невербальних компонентів, які можуть заміщувати як одну 

чи кілька графем, так і цілу лексему (рис. 5.106–5.108). 

       

     Рис. 5.106  [1192]        Рис. 5.107 [1104]  Рис. 5.108 [1194] 

 

Продемонструємо такий тип гри, коли одну графему заміщено 

невербальним компонентом (рис. 5.109–5.110). Його номінуємо 

тривимірною ілюстративною грою. Рис. 5.111 відмінний від двох попередніх 

тим, що заміщеною тут є лише одна графема, яка передає семантику усього 

речення (Drink till you drop).  Реклама застерігає, що якщо вживати алкоголь 

у  дуже великій кількості, то це може призвести до фатальних наслідків. 

Саме таку семантику підтверджує графема-гроб, використана замість 

грамеми “о”.  

Наведені приклади (рис. 5.109–5.110) свідчать, що один елемент може 
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бути проілюстрований різними способами. Це свідчить про 

поліфункціональність знаків та їх можливості в англомовному 

масмедійному комунікативному просторі. 

     

              Рис. 5.109 [1202]               Рис. 5.110  [1134]                  Рис. 5.111 [1189] 

 

В англомовному масмедійному комунікативному просторі 

неодноразово натрапляємо на зображення, які ілюструють реалізацію 

мультимодальної метафори та метонімії та метафтонімії. 

Отже, серед прийомів лінгвальної гри на основі шрифту 

виокремлюємо такі типи:  поліваріантне прочитання шляхом маніпулювання 

шрифтом та кольором; ситуативний прийом локації і прочитання; 

закреслення; підкреслення; вставки; уподібнення форми й змісту; злиття; 

розчленування; шрифтове уподібнення предметам та процесам 

об’єктивної дійсності з подвійним дублюванням семантики; формотворчу і 

змістотворчу техніку; техніку дублювання графічної експресії та смислу, 

закладеного в сам вербалізатор.  

Окремими графічними процесами в масмедійному комунікативному 

просторі є квотація та паренсесис.  Трапляються випадки використання 

амбіграм, які теж сприяють ефекту гри. Виявлено також інтеграцію у 

вербальну частину тексту невербальних компонентів, які можуть 

заміщувати як одну чи кілька графем, так і цілу лексему. 
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Висновки до розділу V 

 

Англомовний масмедійний комунікативний простір формується в 

результаті сполучення різноманітних ресурсів немовної та мовної природи. 

З огляду на те, що спектр невербальних засобів досить широкий, їхні 

потенційні можливості необмежені, як і кількість можливих варіацій і 

способів сполучуваності та шляхів впливу. Під час створення масмедійних 

повідомлень продуценти вдаються до особливих схем їхньої подачі, 

виділяючи яскраві та влучні одиниці на фоні звичного тексту.  

У відправника повідомлення з’являється можливість стисло й наочно 

висловити свої інтенції, думки, емоції, ставлення щодо певних подій або 

фактів через активізацію та синхронне залучення різних органів чуття 

реципієнтів. Важливим є також урахування соціальних та культурно-

етнічних традицій і цінностей, які окреслюють процес кодування й 

декодування графічної інформації у ЗМІ. 

В англомовному масмедійному комунікативному просторі є низка 

зображень, які слугують певними ідентифікаторами американського та 

британського етносів. Невербальні компоненти, які віддзеркалюють 

американські цінності, реалії, стереотипи, настільки потужно укорінилися в 

соціумі, що в інформаційному просторі не потребують додаткових пояснень. 

За кожним з них стоїть певна історія та події, внаслідок яких вони увійшли 

до масмедійного середовища. Частина функціонує у масмедійному просторі 

як карикатури, шаржі, замальовки. Незначний відсоток репрезентує 

інформацію, яка додатково розкриває зміст. 

Виконанням аналізу спектру засобів, якими послуговуються 

комуніканти в писемному мовленні, підтверджено доцільність та 

ефективність застосування обґрунтованого в нашому дослідженні нового 

напряму сучасного мовознавства – мультимодальної стилістики, яка, на 

відміну від традиційної стилістики, дозволяє встановити семантичний і 

комунікативно-прагматичний потенціал графічних засобів, які 
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функціонують у сучасному англомовному масмедійному просторі як 

самостійно, так і в поєднанні з вербальними складниками, тісно 

переплітаючись між собою.  

Серед різновидів графічних поєднань виявлено такі: одному рисунку 

може відповідати одна лексема, дві і більше; одна словосполука або кілька; 

одне, два речення й більше. З’ясовано, що декодування графічної інформації 

може відбуватися по-різному, залежно від комунікативно-когнітивного 

досвіду реципієнта. Графічна оповідь може, наприклад, перетворитися на 

лаконічну історію про життя і здобутки індивідів, які схарактеризовані 

графічно. Не менш імовірно, що така оповідь буде деталізована за умови, 

якщо реципієнт матиме відповідні додаткові фонові знання й буде обізнаний 

з найдрібнішими деталями повідомлення. 

Серед прийомів лінгвальної гри у межах графічних засобів 

англомовного масмедійного простору, побудованої на основі шрифту, 

виокремлюємо такі: поліваріантне прочитання повідомлення за рахунок 

маніпулювання шрифтом і кольором; ситуативний прийом локації і 

прочитання; уподібнення форми й змісту; злиття; розчленування; шрифтове 

уподібнення предметам й процесам об’єктивної дійсності з подвійним 

дублюванням семантики; формотворча і змістотворча техніка; дублювання 

графічної експресії та смислу, закладеного в сам вербалізатор; інтеграція у 

вербальну частину тексту невербальних компонентів, які можуть 

заміщувати як одну чи кілька графем, так і цілу лексему. 

Частотним графічним засобом актуалізації повідомлення в 

англомовному масмедійному просторі є паренсесис, сутність якого полягає 

в атиповому використанні дужок. До найпоширеніших графічних процесів у 

масмедійній сфері належить квотація (гра з лапками), у межах якої 

виокремлено декілька її типів: двохелементну й одноелементну подвійну та 

двохелементну й одноелементну одиничну квотації. 

Аналізом фактичного матеріалу встановлено, що локація лапок по 

відношенню до тексту, їхня форма, розмір і напрям посилюють ефект гри та 
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впливають на зміст висловлювання загалом. Крім того, окремим типом 

поєднання є використання одиничних чи подвійних лапок, які розміщені 

поблизу речення або висловлювання і є його невід’ємною частиною. 

Англомовному масмедійному комунікативному простору також властиве 

функціонування мультимодальної метафори, метонімії та метафтонімії. 

Основні положення розділу V викладені в таких працях автора [197; 

198; 204; 205; 211; 221; 582; 583; 584; 588]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

На основі теоретичного узагальнення відомих наукових знань і 

застосування нових підходів та методів мультимодальної лінгвістики до 

вивчення сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору 

у дисертації здійснено інтегрований аналіз структурно-функційного, 

комунікативно-прагматичного, лінгвостилістичного та соціокультурного 

аспектів реалізації його мультимодальних ознак.  

У роботі під мультимодальністю розуміємо полікомпонентний симбіоз 

ресурсів вербальної й невербальної та/або паравербальної природи, який 

відповідає критеріям цілісності і зв’язності, покликаний донести структурно 

впорядковану й семантично значущу інформацію до потенційної аудиторії. 

Установлено, що динамічність і гетерогенність англомовного 

масмедійного комунікативного простору забезпечується комплексною 

взаємодією вербальних, невербальних і паравербальних компонентів, які 

функціонують у традиційних (телебачення, радіо, друкована періодика) та в 

інноваційних (електронна пошта, скайп, телеграм, інстаграм, соціальні 

мережі, онлайн версії паперових газет і журналів тощо) масмедіа. 

Сучасний англомовний комунікативний простір постає як симбіоз 

вербальних і невербальних компонентів, сукупність яких має логічний 

зв’язний і цілісний комунікативно-інтерактивний та семіотично 

гетерогенний мультимодальний характер.  

В англомовному комунікативному просторі немає семантично 

ненавантажених одиниць. Усі модуси, незалежно від своєї природи, 

комунікативно-значущі, оскільки залучені до продукування семантики та 

здатні додавати позитивного чи негативного оцінного забарвлення 

лексемам, синтаксичним конструкціям і текстам, трансформуючи їхній 

зміст.  

Емпірична перевірка обґрунтованої нами парадигми мультимодальної 

лінгвістики як теоретико-методологічної основи для вивчення сучасного 
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англомовного масмедійного комунікативного простору засвідчила її 

придатність виконувати роль ефективного методологічного інструментарію 

планування і виконання емпіричного дослідження із застосуванням нових 

підходів, методів і прийомів аналізу, серед яких уперше апробовано прийоми 

візуального синтаксису та графічної композиції. 

Доведено, що реалізацію мультимодальності забезпечують нові 

інформаційні продукти, які з’являються для задоволення комунікативних 

потреб користувачів. Унаслідок збільшення кількості програм, які 

підтримують усне й писемне спілкування, мультимодальність і вектори її 

аналізу набувають усе більшої поліаспектності.  

Розширення спектру засобів, які формують сучасний англомовний 

масмедійний комунікативний простір, зумовило потребу введення нових 

підходів до дослідження писемної комунікації в рамках мультимодальної 

лінгвістики.  

У роботі теоретично обґрунтовано і практично апробовано такі вектори 

аналізу масмедійного комунікативного простору: інвентаризація арсеналу 

засобів; визначення його структурно-семантичних, функційних і семантико-

стилістичних особливостей; установлення специфіки їх функційності на графо-

морфологічному, синтаксичному, лексичному і текстовому рівнях. 

Результати вивчення специфіки актуалізації складників масмедійного 

простору підтверджують доцільність уведення до наукового обігу нових 

понять мультимодальної лінгвістики: мультимодальна графема, 

мультимодальна лексема і мультимодальний текст.  

Мультимодальну графему визначено як компонент лексеми, яку 

максимально уподібнюють алфавітній позначці шляхом заміни або 

надавання їй специфічних ознак і можливостей за рахунок використання 

одного чи кількох невербальних або паравербальних ресурсів замість однієї 

одиниці алфавіту.  

Мультимодальна лексема формується шляхом сполучення алфавітних 

графем та будь-яких інших семіотичних ресурсів. Мультимодальний текст 
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трактуємо як мультимодальне утворення, сформоване шляхом сполучення 

принаймні двох типів різних ресурсів, які належать до різних семіотичних 

систем і призначені віддзеркалити різножанрову інформацію. 

Аналіз закономірностей побудови мультимодальних лексем, уживаних 

у масмедійному просторі, дав підстави виділити лексеми-зображення 

(смайли, емотикони, піктограми, цифри) та лексеми, утворені за допомогою 

літер, не прописаних у спеціальних графічних пакетах, та залучення 

додаткових візуальних компонентів.  

У лексемах заміщенню підлягає одна, дві або три графеми, унаслідок 

чого лексеми набувають мультимодальних ознак. З’ясовано, що у випадку 

заміни однієї алфавітної графеми в лексемах можлива ціла низка комбінацій. 

Установлено, що актуалізація англомовного масмедійного простору також 

зумовлена функційністю мультимодальних лексем, у яких невербальними 

компонентами заміщено два елементи або один із частковою 

трансформацією іншого.  

Вивчення емпіричного матеріалу дало змогу виявити нові лексеми 

мультимодального характеру, які трансформовані за допомогою 

відокремлення частини графеми зі зміною або без зміни її частини. 

Домінантна ознака англомовного масмедійного простору – функціонування 

мультимодальних лексем із графічними варіаціями, які створюють враження 

спецефектів: підкреслення, супроводження слова додатковими ефектами або 

графічними засобами, зміна кольору (виділення), трансформована локація 

всієї лексеми або її частини (нелінійна або виключно горизонтальна). 

Розгляд інфографіки як невід’ємного складника англомовного 

масмедійного простору дав підстави виокремити такі типи сполучуваності 

інфографічних ресурсів із вербальними складниками: вербальний текст, що 

має класичне лінійне розміщення на сторінці або поділ на кілька стовпців, 

які супроводжує діаграма (кругова, лінійна, гістограма тощо), схема, 

таблиця чи карта, що унаочнює частину викладеного матеріалу вербальним 

способом (із або без посилання у тексті на інфографіку); ключове 
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семантичне навантаження або на інфографіці, або на вербальному тексті при 

можливому використанні й інших ілюстративних компонентів, які 

додатково розкривають зміст тексту; діаграмна інфографіка із залученням 

графічних спецефектів (закреслень, підкреслень, виправлень тощо); 

візуальна інфографіка з використанням додаткових графічних репрезентант 

(наприклад, схем); симбіоз інфографічних ресурсів і додаткових графічних 

компонентів (рисок, фігур, подібних до прямокутника, зображення тощо); 

пірамідальна діаграма як основна канва, комбінована з вербальним текстом; 

гетерогенний поліграфічний синтез інфографічних семіотичних ресурсів та 

інших додаткових графічних компонентів. 

Аналіз особливостей функційності вербальних, невербальних і  

паравербальних ресурсів на текстовому рівні виявив дві загальні 

мультимодальні текстові моделі, притаманні англомовному масмедійному 

комунікативному простору: графічна та графічно-візуальна.  

Докладний розгляд дозволив виокремити такі різновиди 

мультимодальних графічних текстових моделей: вербально-ідеографічна, 

вербально-діакритична, вербально-символьна та вербально-типографічна. 

Мультимодальні графічно-візуальні моделі мають такі різновиди: 

вербально-візуальні (вербально-іконічні, вербально-ілюстративні, 

вербально-фотографічні, вербально-піктографічні, вербально-символічні, 

вербально-картографічні) та вербально-інфографічні (вербально-графічні, 

вербально-діаграмні, вербально-схематичні, вербально-табличні).  

Доведено, що в межах масмедійного комунікативного простору 

актуалізуються типові мультимодальні синтаксичні конструкції, об’єднані 

нами за структурною ознакою в чотири групи:  

1) мультимодальні синтаксичні конструкції на основі вербального 

модусу;  

2) мультимодальні синтаксичні конструкції на основі невербального 

модусу (модусів); 

3) мультимодальні синтаксичні конструкції, які містять вербальний 
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модус з використанням спецефектів, що здатні трансформувати семантику;  

4) мультимодальні синтаксичні конструкції, побудовані на основі 

декількох невербальних модусів (без жодного вербального складника).  

Встановлено, що лінгвальна гра як важливий складник сучасної 

англомовної реклами має кілька різновидів, притаманних саме англійській 

мові: шрифтова гра (капіталізація, підкреслення), гра з назвами й 

абревіатурами. Серед інших прийомів лінгвальної гри виокремлено 

дефіксацію, квотацію, паренсесис, злиття, виправлення, вставки. 

Комплексна взаємодія невербальних і паравербальних компонентів дає 

змогу створювати широкий спектр стилістичних прийомів, які забарвлюють 

монотонні тексти, надаючи їм різного ступеня емоційності.  

Серед прийомів лінгвальної гри на основі шрифту виокремено такі: 

поліваріантне прочитання за умови маніпулювання шрифтом і кольором; 

ситуативний прийом локації та прочитання; уподібнення форми та змісту; 

розчленування; шрифтове уподібнення предметам і процесам об’єктивної 

дійсності з подвійним дублюванням семантики; формотворча та 

змістотворча техніки; дублювання графічної експресії та змісту, закладеного 

у вербалізатор. Ефект лінгвальної гри може створюватися також за рахунок 

використання амбіграм. 

Розглянуті у роботі невербальні ресурси мають статус універсальних і 

культурно маркованих, оскільки здатні відображати як загальноприйняті 

культурні цінності, так і специфічні британські й американські ціннісні 

орієнтири.  

Обґрунтовані у праці теоретико-методологічні засади, висунуті 

припущення та результати емпіричного дослідження слугуватимуть 

системним базисом для подальшої наукової розробки питань із вивчення 

масмедійного комунікативного простору на матеріалі одно- й різносистемних 

мов, поглиблення знань про маніпулятивний потенціал мультимодальних 

текстів різних жанрів та їхню сугестивну дію на реципієнта, встановлення 

специфіки впливу соціокультурних і психофізіологічних чинників на 
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комплексну взаємодію вербальних, невербальних і паравербальних засобів 

масмедійної комунікації, а також дослідження когнітивного аспекту їхньої 

функційності під час породження та декодування мультимодальних 

повідомлень у різних типах дискурсів. Перспективними вважаємо подальші 

розвідки, спрямовані на вивчення теле- й радіосередовища як частини 

сучасного англомовного масмедійного комунікативного простору з метою 

ідентифікації спектру компонентів, які його наповнюють, визначення їх 

структурно-семантичних та прагматико-стилістичних особливостей. 
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ДОДАТОК Б  

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ, УЖИВАНИХ У ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Масмедійний мультимодальний текст – це полісеміотичне утворення, 

сформоване шляхом сполучення принаймні двох типів різних ресурсів, які 

належать до різних семіотичних систем і покликані віддзеркалити різножанрову 

інформацію. 

Модус – це певний сет засобів, які належать до однієї системи і здатні 

передавати значення, сполучаючись при цьому як з одиницями цієї системи, до 

якої входять, так і, за потреби, з іншими, що належать до інших систем. 

Окремими групами модусів є вербальні одиниці, цифри, знаки пунктуації, 

фотосвітлини, піктограми тощо. 

Модальна сумісність – це можливість семіотичних ресурсів сполучатися 

між собою, не суперечачи при цьому як у плані вираження, так і в плані змісту. 

Мультимодальність трактуємо як полікомпонентний симбіоз ресурсів 

вербальної й невербальної та/або паравербальної природи, який відповідає 

критеріям цілісності і зв’язності та покликаний донести структурно 

впорядковану й семантично значущу інформацію потенційній аудиторії. 

Мультимодальна графема – це  компонент лексеми, яку максимально 

уподібнюють алфавітній позначці шляхом заміни або надавання їй специфічних 

ознак і можливостей за рахунок використання одного чи кількох невербальних 

або паравербальних ресурсів замість однієї одиниці алфавіту.  

Мультимодальна лексема формується шляхом сполучення алфавітних 

графем та будь-яких інших семіотичних ресурсів. 

Мультимодальна лінгвістика та мультимодальна стилістика як 

універсальні галузі вивчення усного та писемного мовлення покликані 

полівекторно досліджувати конвергенційні інтеракційні процеси, що 



492 
 

реалізуються в результаті використання вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів у різножанрових площинах, незалежно від обраного 

каналу й середовища, у якому відбувається спілкування, цілей та учасників 

комунікативного акту. 

Семіотичні ресурси – це інформативно місткі та семантично значущі 

гетерогенні комунікативні компоненти, які використовують під час усного та 

писемного мовлення (зображення, світлини, піктограми, жести, міміка обличчя 

тощо) 

Процес дефіксації в межах лінгвальної гри полягає в атиповому 

використанні дефіса, яке виходить за межі усталених норм і правил. Дефіксацію 

потрібно розуміти як поділ слова на кілька складів або будь-які інші варіанти 

його залучення, що виходять за межі традиційних способів уживання. Отже, 

дефіксація – це зумисний і заздалегідь спланований прийом лінгвальної гри, який 

має на меті розчленувати одну лексему щонайменше на дві частини задля того, 

щоб привернути увагу потенційного адресата до найважливішої його частини. 

Гра з лапками (квотація) передбачає варіювання лапками (їхніми 

розмірами та формою), що, відповідно, трансформує їх первинні функції. Для 

англійської мови характерні такі типи квотації: двохелементна подвійна квотація 

(традиційне використання подвійних лапок), одноелементна подвійна квотація 

(відкриття або закриття подвійних лапок), двохелементна одинична квотація 

(використання одиничних лапок (закриття й відкриття)), одноелементна 

одинична квотація (використання одного з елементів одиничних лапок). 

Окремим типом може бути використання одиничних або подвійних лапок, роз-

міщених поблизу, але не поруч із реченням або висловлюванням, які, очевидно, 

є його невід’ємною частиною. 

Паренсесис – це процес маніпулювання дужками, який полягає в зміні їхніх 

традиційних функцій і призначення.  

Прийом візуального синтаксису уможливлює ідентифікацію спектра 
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ресурсів, які використовують для продукування мультимодальних речень, 

виявлення можливих способів сполучуваності вербальних, невербальних і 

паравербальних засобів, виокремлення типів мультимодальних речень та 

з’ясування значення і їх окремих складників, і всіх одиниць, уживаних під час їх 

продукування.  

Прийом графічної композиції дозволяє простежити варіанти побудови та 

організації масмедійного комунікативного простору взагалі та текстів, які 

входять до нього, зокрема, встановити взаємозв’язок і взаємозалежність 

складників, що належать до їх структури, а також виявити можливі шляхи їх 

прочитання і сполучення з урахуванням стратегій і тактик репрезентації 

матеріалу та концепції мультимодальної грамотності. 

  Сучасний англомовний комунікативний простір – це симбіоз вербальних 

і невербальних компонентів, сукупність яких має логічний зв’язний і цілісний 

комунікативно-інтерактивний та семіотично гетерогенний мультимодальний 

характер. 
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ДОДАТОК В  

СПОСОБИ СПОЛУЧУВАНОСТІ РІЗНИХ МОДУСІВ ТА СФЕРИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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ДОДАТОК Д 

ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ 

Група «Сегментація та графічні ефекти» 

 

 

Рис 1. [Time. 2012. September, 3. Р. 19] 

 

 

Рис 2. [Time. 2012. September, 3. Р. 23] 
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Рис 3. [The Economist. 2016. No. 8406. Vol. 373. September, 23. Р. 24] 
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Рис 4. [The Economist. 2006. No. 8471. Vol. 379. April, 1. Р. 11] 

 

 

Рис 5. [The Economist. 2006. No. 8471. Vol. 379. April, 1. Р. 10] 

 



499 
 

 

Рис 6. [Instagram. Allstate. 2017. URL: https://www.instagram.com/allstate/] 

 

 

Рис 7. [Instagram. Allstate. 2017. URL: https://www.instagram.com/allstate/] 

https://www.instagram.com/allstate/
https://www.instagram.com/allstate/
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Рис 8. [Instagram. Gerber. 2016. URL: https://www.instagram.com/gerber/ ]   

 

 

Рис 9. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

https://www.instagram.com/gerber/
https://www.instagram.com/businesschicks/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 10. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

 

Рис 11. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 12. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL:https://www.instagram.com/businesschicks/] 

 

 

Рис 13. [Instagram. Graphnerds  . 2017. 

URL: https://www.instagram.com/graphnerds/]   

https://www.instagram.com/businesschicks/
https://www.instagram.com/graphnerds/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 14. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016. URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

 

Рис 15. [Instagram. WE. 2017. URL: https://www.instagram.com/wemovement/] 

https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/wemovement/
https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 16. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL:https://www.instagram.com/businesschicks/] 

 

 

Рис 17. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

https://www.instagram.com/businesschicks/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 18. [Instagram. Insure For Your 

Cause. 2017.URL: https://www.instagram.com/insureforyourcauseus/] 

 

 

Рис 19.  [Instagram. WE. 2017.URL:  https://www.instagram.com/wemovement/] 

https://www.instagram.com/insureforyourcauseus/
https://www.instagram.com/wemovement/
https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 20. [Instagram. W2O Group. 

2016. URL: https://www.instagram.com/w2ogroup/] 

 

 

Рис 21. [Instagram.   Weber Shandwick. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/webershandwick/] 

https://www.instagram.com/w2ogroup/
https://www.instagram.com/webershandwick/
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Рис 22. [Instagram. Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

Рис 23. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 24. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

Рис 25. [Instagram. Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 26. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

Рис 27. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 28. [Instagram. Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

Рис 29. [Instagram.  Coverjunkie.   2016. 

URL:https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 30. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

Рис 31. Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 32. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

Рис 33.  [Instagram. The Sunday Times Magazine. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/thestmagazine/ ]   

 

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.instagram.com/thestmagazine/
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Рис 34. [Pinterest. Food Festivals.  

2016. URL: https://ar.pinterest.com/pin/306878162086504658/?lp=true] 

 

Рис 35. [Pinterest. 2016. 

URL:https://www.pinterest.com/pin/547539267178166078/] 

 

 

 

 

 

https://ar.pinterest.com/pin/306878162086504658/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/547539267178166078/
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Група «Шрифт та колір» 

 

 

Рис 1. [The Economist. 2016. No. 8973. Vol. 418. January, 23. Р. 9] 

 

 

Рис 2. [The Economist. 2005. No. 8413. Vol. 374. February, 12. Р. 13] 

 

 

Рис 3. [The Sun. 2018. Thursday, May, 10. Р. 25] 
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Рис 4. [Accounting & Business. 2007. June, 20. Р. 23] 

 

 

Рис 5. [The Economist. 2016. No. 8991. Vol. 419. May, 27. Р. 22] 
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Рис 6. [The Economist. 2016. No. 8991. Vol. 419. May, 27. Р. 21] 

 

 

Рис 7. [The Economist. 2009. No. 8647. Vol. 392. September, 5. Р. 38] 
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Рис 8. [People. 2009. September, 14. Р. 43] 

 

 

Рис 9. [Time. 2012. September, 3. Р. 28] 

 

 

Рис 10. [The Economist. 2016. No. 8406. Vol. 373. September, 23. Р. 28] 



518 
 

 

 

Рис 11. [The Economist. 2004. No. 8405. Vol. 373. December, 11. Р. 27] 

 

 

Рис 12. [The Economist. 2005. No. 8509. Vol. 381. February, 19. Р. 9] 

 

 

Рис 13. [The Economist. 2006. No. 8495. Vol. 380. September, 26. Р. 19] 
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Рис 14. [The Economist. 2006. No. 8476. Vol. 379. May, 6. Р. 15] 

 

 

Рис 15. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL: https://www.instagram.com/businesschicks/] 

https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 16.  [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL: https://www.instagram.com/businesschicks/] 

 

Рис 17. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL: https://www.instagram.com/businesschicks/] 

 

https://www.instagram.com/businesschicks/
https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 18. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

Рис 19. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL: https://www.instagram.com/businesschicks/] 

https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 20. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL: https://www.instagram.com/businesschicks/] 

 

Рис 21. [Instagram. Gerber. 2016. URL: https://www.instagram.com/gerber/]   

 

https://www.instagram.com/businesschicks/
https://www.instagram.com/gerber/
https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 22. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

Рис 23. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL: https://www.instagram.com/businesschicks/] 

https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 24. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

 

Рис 25. [Instagram. HIGHLO – BRANDING & DESIGN. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/highlodesigns/ 

https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/highlodesigns/
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Рис 26. [Instagram.  Logo & Graphic Designer. 

2016.  URL:  https://www.instagram.com/davidereggiani_/ ] 

 

Рис 27. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

https://www.instagram.com/davidereggiani_/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 28. [Instagram. Allstate. 2017. URL: https://www.instagram.com/allstate/] 

 

 

Рис 29. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL: https://www.instagram.com/businesschicks/] 

https://www.instagram.com/allstate/
https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 30. [Instagram. WE. 2017. URL:  https://www.instagram.com/wemovement/] 

 

 

Рис 31. [Instagram. WE. 2017. URL:  https://www.instagram.com/wemovement/] 

 

https://www.instagram.com/wemovement/
https://www.instagram.com/businesschicks/
https://www.instagram.com/wemovement/
https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 32. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

 

Рис 33. [Instagram. WE. 2017. URL:  https://www.instagram.com/wemovement/] 

https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/wemovement/
https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 34. [Instagram. WE. 2017. URL:  https://www.instagram.com/wemovement/] 

 

 

Рис 35. [Instagram.  Edelman. 2016. URL:  https://www.instagram.com/edelman/] 

 

https://www.instagram.com/wemovement/
https://www.instagram.com/businesschicks/
https://www.instagram.com/edelman/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 36.  [Instagram. Weber Shandwick. 

2016. URL:   https://www.instagram.com/webershandwick/] 

 

Рис 37. [Instagram.  Edelman. 2016. URL:  https://www.instagram.com/edelman/] 

 

https://www.instagram.com/webershandwick/
https://www.instagram.com/edelman/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 38.  [Instagram.    W2O Group. 

2016. URL:   https://www.instagram.com/w2ogroup/] 

 

Рис 39. [Instagram.  Edelman. 2016.  URL:https://www.instagram.com/edelman/ ] 

 

https://www.instagram.com/w2ogroup/
https://www.instagram.com/edelman/
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Рис 40. [Instagram.   FleishmanHillard Boston. 

2016.  URL:  https://www.instagram.com/fh_boston/] 

 

Рис 41. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

https://www.instagram.com/fh_boston/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 42. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

Рис 43.  [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 44. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

Рис 45.  [Instagram.  Coverjunkie. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 46.  [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

Рис 47. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 48. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

Рис 49. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 50.  [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ] 

 

 

Рис 51. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 52. [Instagram.   

The Sunday Times Magazine. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/thestmagazine/ ]   

 

Рис 53. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

https://www.instagram.com/thestmagazine/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 54. 

[Facebook. 2018. URL: https://www.facebook.com/397120957008435/photos/a.4101

62202370977/1811891995531317/?type=3&theater] 

 

Рис 55. [Pinterest. 2016. URL:  https://www.pinterest.ru/pin/316377942566088458/] 

 

https://www.facebook.com/397120957008435/photos/a.410162202370977/1811891995531317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/397120957008435/photos/a.410162202370977/1811891995531317/?type=3&theater
https://www.pinterest.ru/pin/316377942566088458/
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Рис 56. [Pinterest. Ads for Rhetorical Analysis. 2017. 

URL:https://www.pinterest.ru/pin/241646336231948692/] 

 

Рис 57. 

[Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.ru/pin/23503229276523757/?lp=true] 

 

https://www.pinterest.ru/pin/241646336231948692/
https://www.pinterest.ru/pin/23503229276523757/?lp=true
https://www.pinterest.ru/pin/23503229276523757/?lp=true


541 
 

 

Рис 58. 

[Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.ru/pin/288652657363031954/?lp=true] 

 

Рис 59. 

[Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.ru/pin/288652657363031954/?lp=true]] 

 

https://www.pinterest.ru/pin/288652657363031954/?lp=true
https://www.pinterest.ru/pin/288652657363031954/?lp=true
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Рис 60. 

[Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.ru/pin/288652657363031954/?lp=true] 

 

 

 

Рис 61. 

[Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.ru/pin/288652657363031954/?lp=true]] 

 

 

Рис 62. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

https://www.pinterest.ru/pin/288652657363031954/?lp=true
https://www.pinterest.ru/pin/288652657363031954/?lp=true
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 63. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

 

Рис 64. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 65. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

 

Рис 66. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 67. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

 

Рис 68. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 69. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

 

Рис 70. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 71. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

 

Рис 72. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 73. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

 

Рис 74. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

Рис 75. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 76. Pinterest. 2016. URL:  
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Група «Непіктографічні та нефотографічні елементи» 

 

 

Рис 1. [The Economist. 2016. No. 8973. Vol. 418. January, 23. Р. 23] 

 

Рис 2. [The Economist. 2016. No. 9008. Vol. 420. September, 24. Р. 26] 
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Рис 3. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 14] 
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Рис 4. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 34] 
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Рис 5. [The Economist. 2015. No. 8923. Vol. 414. January, 11. Р. 29] 
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Рис 6. [The Economist. 2013. No. 8819. Vol. 406. January, 19. Р. 22] 

 

 

Рис 7. [The Economist. 2013. No. 8819. Vol. 406. January, 19. Р. 23] 

 

 

Рис 8. [The Sun. 2018. Thursday, May, 10. Р. 25] 
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Рис 9. [The Sun. 2018. Thursday, May, 10. Р. 25] 

 

 

Рис 10. [The Sun. 2018. Thursday, May, 10. Р. 22] 

 

 

Рис 11. [The Sun. 2018. Thursday, May, 10. Р. 23] 

 

 

Рис 12. [FT Weekend Magazine. 2009. August, 15-16. Р. 31] 
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Рис 13. [FT Weekend Magazine. 2009. August, 15-16. Р. 25] 

 

 

Рис 14. [FT Weekend Magazine. 2009. March, 28-29. Р. 1] 

 

 

Рис 15. [Time. 2013. No. 12. Vol. 181. Р. 22] 
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Рис 16. [FT Weekend 

Magazine. 2009. August, 15-

16. Р. 31] 

 

Рис 17. [FT Weekend 

Magazine. 2009. August, 15-

16. Р. 33] 
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Рис 18. [Time. 2013. No. 12. Vol. 181. Р. 19] 
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Рис 19. [Accounting & business. 2007. June, 20. Р. 11] 
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Рис 20. [Accounting & business. 2007. June, 20. Р. 17] 

 

 

Рис 21. [People. 2009. September, 14. Р. 39] 
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Рис 22. [People. 2009. September, 14. Р. 42] 

 

 

Рис 23. [The Magazine for Finance Professionals. 2007. No. 8. Vol. 10. 

September. Р. 9] 

 

Рис 24. [The Economist. 2004. No. 8370. Vol. 371. April, 10. Р. 12] 
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Рис 25. [The Economist. 2004. No. 8409. Vol. 374. January, 1. Р. 19] 

 

 

Рис 26. [The Economist. 2006. No. 8495. Vol. 380. September, 26. Р. 19] 
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Рис 27. [The Economist. 2006. No. 8495. Vol. 380. September, 26. Р. 20] 
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Рис 28. [The Economist. 2006. No. 8495. Vol. 380. September, 26. Р. 16] 
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Рис 29. [The Economist. 2006. No. 8471. Vol. 379. April, 1. Р. 12] 
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Рис 30. [The Economist. 2006. No. 8471. Vol. 379. April, 1. Р. 13] 

 

 

Рис 31. [The Economist. 2007. No. 8378. Vol. 371. January, 5. Р. 1] 
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Рис 32. [Instagram.    W2O Group. 

2016. URL:   https://www.instagram.com/w2ogroup/] 

 

 

Рис 33.  [Instagram.   Weber 

Shandwick.  2016.  URL:   https://www.instagram.com/webershandwick/] 

 

 

 

https://www.instagram.com/w2ogroup/
https://www.instagram.com/webershandwick/
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Рис 34. [Instagram.    W2O Group. 

2016. URL:   https://www.instagram.com/w2ogroup/] 

 

 

Рис 35. [Instagram.    W2O Group. 

2016. URL:   https://www.instagram.com/w2ogroup/] 

https://www.instagram.com/w2ogroup/
https://www.instagram.com/w2ogroup/
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 Рис 36. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

Рис 37. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

  

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Група « Іконічні елементи (зображення)» 

 

 

Рис 1. [The Economist. 2009. No. 9000. Vol. 420. May. Р. 16] 

 

 

Рис 2. [The Economist. 2009. No. 9000. Vol. 420. May. Р. 16] 
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Рис 3. [The Economist. 2016. No. 8973. Vol. 418. January, 23. Р. 10] 

 

 

Рис 4. [The Economist. 2016. No. 8973. Vol. 418. January, 23. Р. 17] 
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Рис 5. [The Economist. 2016. No. 8991. Vol. 419. May, 27. Р. 19] 

 

 

Рис 6. [The Economist. 2016. No. 8991. Vol. 419. May, 27. Р. 26] 
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Рис 7. [The Economist. 2016. No. 9009. Vol. 421. October, 1. Р. 8] 

 

 

Рис 8. [The Economist. 2016. No. 9009. Vol. 421. October, 1. Р. 7] 
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Рис 9. [The Economist. 2016. No. 9009. Vol. 421. October, 1. Р. 20] 

 

 

Рис 10. [The Economist. 2016. No. 9009. Vol. 421. October, 1. Р. 23] 
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Рис 11. [The Economist. 2016. No. 9008. Vol. 420. September, 24. Р. 26] 

 

Рис 12. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 7] 
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Рис 13. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 9] 

 

 

Рис 14. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 16] 
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Рис 15. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 16] 

 

 

Рис 16. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 16] 
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Рис 17. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 21] 

 

Рис 18. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 16] 
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Рис 19. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 27] 

 

Рис 20. [The Economist. 2015. No. 8923. Vol. 414. January, 31. Р. 27] 
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Рис 21. [The Economist. 2015. No. 8923. Vol. 414. January, 31. Р. 23] 

 

 

Рис 22. [The Economist. 2013. No. 8819. Vol. 406. January, 19. Р. 14] 
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Рис 23. [The Economist. 2013. No. 8819. Vol. 406. January, 19. Р. 19] 

 

 

Рис 24. [The Economist. 2013. No. 8819. Vol. 406. January, 19. Р. 26] 
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Рис 25. [The Economist. 2013. No. 8819. Vol. 406. January, 19. Р. 35] 

 

 

Рис 26. [The Economist. 2013. No. 8819. Vol. 406. January, 19. Р. 33] 
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Рис 27. [The Economist. 2013. No. 8819. Vol. 406. January, 19. Р. 35] 

 

 

Рис 28. [The Economist. 2013. No. 8819. Vol. 406. January, 19. Р. 35] 

 

Рис 29. [The Sun. 2018. Thursday, May, 10. Р. 25] 
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Рис 30. [The Sun. 2018. Thursday, May, 10. Р. 26] 

 

Рис 31. [The Economist. 2016. No. 9011. Vol. 42`. October, 15. Р. 35] 
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Рис 32. [The Economist. 2016. No. 9011. Vol. 42`. October, 15. Р. 15] 

 

Рис 33. [The Economist. 2014. No. 8918. Vol. 413. December, 20. Р. 25] 

 



586 
 

 

Рис 34. [The Economist. 2014. No. 8918. Vol. 413. December, 20. Р. 23] 
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Рис 35. [The Economist. 2014. No. 8918. Vol. 413. December, 20. Р. 35] 
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Рис 36. [FT Weekend Magazine. 2009. August, 15-16. Р. 35] 

 

 

Рис 37. [Time. 2013. No. 12. Vol. 181. Р. 20] 
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Рис 38. [Accounting & business. 2007. June, 20. Р. 13] 

 

Рис 39. [Accounting & business. 2007. June, 20. Р. 15] 
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Рис 40. [Accounting & business. 2007. June, 20. Р. 16] 

 

 

Рис 41. [The Economist. 2016. No. 8991. Vol. 419. May, 27. Р. 23] 
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Рис 42. [The Economist. 2016. No. 8991. Vol. 419. May, 27. Р. 36] 

 

Рис 43. [The Economist. 2016. No. 8991. Vol. 419. May, 27. Р. 24] 
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Рис 44. [The Economist. 2009. No. 8647. Vol. 392. September, 5. Р. 28] 

 

 

Рис 45. [The Economist. 2009. No. 8647. Vol. 392. September, 5. Р. 23] 
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Рис 46. [The Economist. 2009. No. 8647. Vol. 392. September, 5. Р. 33] 

 

 

Рис 47. [The Economist. 2009. No. 8647. Vol. 392. September, 5. Р. 36] 
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Рис 48. [The Economist. 2009. No. 8647. Vol. 392. September, 5. Р. 26] 

 

 

Рис 49. [The Economist. 2004. No. 8370. Vol. 371. April, 10. Р. 19] 
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Рис 50. [Time. 2012. September, 3. Р. 8] 

 

 

Рис 51. [The Economist. 2006. No. 8484. Vol. 380. July, 1. Р. 27] 
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Рис 52. [The Economist. 2004. No. 8405. Vol. 373. December, 11. Р. 23] 

 

 

Рис 53. [The Economist. 2004. No. 8405. Vol. 373. December, 11. Р. 33] 
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Рис 54. [The Economist. 2004. No. 8405. Vol. 373. December, 11. Р. 36] 

 

 

Рис 55. [The Economist. 2005. No. 8414. Vol. 374. February, 19. Р. 22] 
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Рис 56. [The Economist. 2004. No. 8370. Vol. 371. April, 10. Р. 17] 

 

 

Рис 57. [The Economist. 2004. No. 8409. Vol. 374. January, 1. Р. 20] 
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Рис 58. [The Economist. 2004. No. 8409. Vol. 374. January, 1. Р. 13] 

 

 

Рис 59. [The Economist. 2004. No. 8409. Vol. 374. January, 1. Р. 30] 

 

Рис 60. [The Economist. 2004. No. 8409. Vol. 374. January, 1. Р. 35] 
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Рис 61. [The Economist. 2004. No. 8409. Vol. 374. January, 1. Р. 37] 

 

 

 

Рис 62. [The Economist. 2006. No. 8495. Vol. 380. September, 26. Р. 30] 
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Рис 63. [The Economist. 2006. No. 8464. Vol. 378. February, 11. Р. 15] 

 

Рис 64. [The Economist. 2006. No. 8464. Vol. 378. February, 11. Р. 1] 
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Рис 65. [The Economist. 2004. No. 8453. Vol. 398. February, 21. Р. 1] 

 

Рис 66. [The Economist. 2006. No. 8464. Vol. 378. November, 11. Р. 40] 
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Рис 67. [The Economist. 2006. No. 8464. Vol. 378. November, 11. Р. 39] 

 

Рис 68. [The Economist. 2006. No. 8471. Vol. 379. April, 1. Р. 35] 

 

 

Рис 69. [The Economist. 2006. No. 8463. Vol. 378. February, 4. Р. 15] 
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Рис 70. [The Economist. 2006. No. 8500. Vol. 381. October, 21. Р. 1] 

 

Рис 71. [The Economist. 2006. No. 8500. Vol. 381. October, 21. Р. 30] 
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Рис 72. [The Economist. 2006. No. 8500. Vol. 381. October, 21. Р.24] 

 

 

Рис 73. [The Economist. 2006. No. 8500. Vol. 381. October, 21. Р. 6] 
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Рис 74. [The Economist. 2006. No. 8500. Vol. 381. October, 21. Р. 31] 

  

Рис 75. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL: https://www.instagram.com/businesschicks/] 

 

 

https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 76. [Instagram. WE. 2017. URL: https://www.instagram.com/wemovement/] 

 

Риc 77. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016.  URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

https://www.instagram.com/wemovement/
https://www.instagram.com/businesschicks/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 78. [Instagram. SBI Life Insurance. 

2015. URL: https://www.instagram.com/sbilifeinsurance/]     

 

 

Рис 79. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL: https://www.instagram.com/businesschicks/] 

 

https://www.instagram.com/sbilifeinsurance/
https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 80.  [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016.URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

Рис 81. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016. URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/businessweek/


610 
 

 

Рис 82.  [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016. URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

Рис 83. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016. URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 84. [Instagram. Gerber. 2016. URL: https://www.instagram.com/gerber/  ]   

 

Рис 85. [Instagram.Bloomberg Businessweek. 

2016. URL:https://www.instagram.com/businessweek] 

 

https://www.instagram.com/gerber/
https://www.instagram.com/businesschicks/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 86. [Instagram. Gerber. 2016.URL:  https://www.instagram.com/gerber/  ]   

 

 

Рис 87. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL: https://www.instagram.com/businesschicks/] 

https://www.instagram.com/gerber/
https://www.instagram.com/businesschicks/
https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 88. [Instagram. Entrepreneurs Only. 

2016. URL: https://www.instagram.com/financialintellect/  ] 

 

 

Рис 89. [Instagram. American Income Life Insurance. 

2016.  URL:  https://www.instagram.com/americanincomelifeins/] 

 

https://www.instagram.com/financialintellect/
https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/americanincomelifeins/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 90.  [Instagram. Lara Scarr Creative. 

2016. URL: https://www.instagram.com/larascarrcreative/] 

 

Рис 91. [Instagram. Lara Scarr Creative. 

2016. URL: https://www.instagram.com/larascarrcreative/] 

 

https://www.instagram.com/larascarrcreative/
https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/larascarrcreative/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 92. [Instagram.  Edelman. 2016. URL:  https://www.instagram.com/edelman/ ] 

 

 

 

Рис 93. [Instagram.  Edelman. 2016. URL:  https://www.instagram.com/edelman/] 

 

https://www.instagram.com/edelman/
https://www.instagram.com/businessweek/
https://www.instagram.com/edelman/
https://www.instagram.com/businessweek/
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Рис 94.  [Instagram. Weber 

Shandwick  2016.  URL:   https://www.instagram.com/webershandwick/] 

 

 

Рис 95. [Instagram.  APCO Worldwide. 

2016. URL:   https://www.instagram.com/apcoworldwide/] 

 

Рис 96. [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

https://www.instagram.com/webershandwick/
https://www.instagram.com/apcoworldwide/
https://www.instagram.com/coverjunkie/
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Рис 97.  [Instagram.    Coverjunkie. 

2016.  URL:   https://www.instagram.com/coverjunkie/ ]  

 

Рис 98. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/coverjunkie/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 99. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 100. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

 

Рис 101. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 102. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

 

Рис 103. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 104. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

Рис 105. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

c  

Рис 106. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 107. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

 

Рис 108. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 109. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

Рис 110. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

 

Рис 111. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Рис 112. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

  

https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/
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Група « Інфографіка» 

 

 

Рис 1. [The Economist. 2016. No. 8991. Vol. 419. May, 27. Р. 15] 

 

 

Рис 2. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 12] 
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Рис 3. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 13] 

 

 

Рис 4. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 17] 
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Рис 5. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 19] 

 

 

Рис 6. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 25] 
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Рис 7. [The Economist. 2016. No. 8998. Vol. 420. July, 16. Р. 25] 

 

 

Рис 8. [The Economist. 2013. No. 8819. Vol. 406. January, 19. Р. 32] 
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Рис 9. [The Sun. 2018. Monday, May, 14. Р. 25] 
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Рис 10. [The Economist. 2014. No. 8918. Vol. 413. December, 20. Р. 37] 

 

 

Рис 11. [Time. 2012. September, 3. Р. 27] 
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Рис 12. [Time. 2012. September, 3. Р. 11] 
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Рис 13. [The Magazine for Finance Professionals. 2007. No. 8. Vol. 10. 

September. Р. 17] 
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Рис 14. [The Economist. 2005. No. 8414. Vol. 374. February, 19. Р. 25] 

 

 

Рис 15. [Instagram.Business Chicks 2017. 

URL: https://www.instagram.com/businesschicks/] 

https://www.instagram.com/businesschicks/
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Рис 16. Рисунок   . [Instagram.  APCO Worldwide. 

2016. URL:   https://www.instagram.com/apcoworldwide/] 

 

 

Рис 17. [Pinterest. 2016. URL: https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/] 

 

https://www.instagram.com/apcoworldwide/
https://www.pinterest.com/pin/7177680634888460/


635 
 

                                                              

Рис 18. [Time. 2013. No. 12. 

Vol. 181. Р. 23] 

Рис 19. [Accounting & 

Business. 2007. June, 20. Р. 9] 

 

 


