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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У наш час високорозвинутих інформаційних технологій спостерігається
постійне збільшення обсягу наукових знань, що зумовлено інтенсивним
розвитком, взаємодією і взаємовпливом різних галузей науки і техніки. Учені
створюють нові технології, розробляють різноманітні методи дослідження і, як
наслідок, виникає все більша необхідність в обміні актуальною науковою
інформацією, яка реалізується через жанри наукового мовлення, серед яких
провідне місце займає монографія. Її мета полягає в передаванні
фундаментальних спеціальних наукових знань, здобутих автором у процесі
власного дослідження, тим ученим та фахівцям, профіль діяльності яких тісно
пов’язаний із досліджуваною проблемою. Специфічний прикладний характер
цього різновиду наукової літератури, підвищення його ролі у фіксації та
трансляції здобутих науковцями знань спричинюють актуальність досліджень
жанру «монографія» як мовленнєвого феномену, тобто з позиції
лінгвопрагматики. Інтерпретація монографії як продукту мовленнєвої
діяльності дозволяє зосередитися не тільки на її формальних ознаках, але й
заглибитися в проблематику стратегій і принципів вибору мовного матеріалу
для здійснення успішної комунікації між мовцем, читачем або слухачем.
До цього часу дослідники жанру «монографія» зосереджували увагу на
його загальному характеризуванні, розгляді композиційної структури й
архітектоніки монографічних творів, аналізі релевантних для цього жанру
мовних засобів (О. В. Суха, М. П. Котюрова, Н. М. Разінкіна, Ю. В. Ванніков,
С. О. Соболєв, Т. В. Жеребило, C. Steele, S. Kivisto). Науковці, які висвітлювали
прагмалінгвістичні параметри наукових монографій, частіш за все
обмежувалися описом мовних і мовленнєвих засобів, які реалізують авторську
комунікативну інтенцію, та характеризуванням індивідуального стилю авторів
монографій. Однак дослідження способів організації мовленнєвого цілого
(зокрема, комбінування мовних одиниць та компонування текстових
фрагментів як засобів актуалізації комунікативних стратегій і тактик та ін.), яке
зумовлює прагматичну спрямованість конкретного монографічного тексту,
залишається поза увагою науковців. Разом із тим проблема, орієнтована на
прагматику мови і прагматику тексту, є надзвичайно важливою, оскільки
ефективний обмін науковою інформацією повністю залежить від рівня
володіння комунікантами науковим регістром мовлення, від уміння адресанта
вибрати необхідні мовні та мовленнєві засоби і правильно їх використовувати
в конкретних ситуаціях наукового спілкування.
Актуальність цього дослідження зумовлена необхідністю комплексного
аналізу лінгвопрагматичних параметрів мовленнєвого жанру «монографія» в
контексті наукового та науково-технічного стилів сучасної англійської мови,
важливістю висвітлення семантичних, функціонально-стилістичних і
комунікативно-прагматичних особливостей мовних одиниць у текстах
наукових монографій та потребою розкриття прагматичного потенціалу
мовленнєвого жанру «монографія».
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертація відповідає профілю досліджень, які проводить кафедра теорії,
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практики та перекладу англійської мови на факультеті лінгвістики НТУУ «КПІ
імені Ігоря Сікорського», у межах комплексної наукової теми «Дослідження
взаємодії
одиниць
мови
й
мовлення:
комунікативно-когнітивний,
соціокультурний, перекладознавчий, методичний та літературознавчий
аспекти» (номер держреєстрації: 0111U006668). Тему роботи затверджено на
засіданні вченої ради факультету лінгвістики Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського» (протокол №7 від 12.12.2013 р.) і уточнено (протокол №7 від
29.02.2016 р.).
Мета дослідження полягає у виявленні лінгвопрагматичних
характеристик англійськомовного жанру «монографія»в галузі інформаційних
технологій.
Сформульована мета передбачає виділення низки завдань:
− обґрунтувати теоретико-методологічну базу та поняттєвий апарат
дослідження наукового жанру «монографія» як текстового та
лінгвопрагматичного феномену;
− розробити комплексну методику аналізу лінгвопрагматичних параметрів
англійськомовних текстів науково-технічних монографій;
− описати семантичні та стилістичні особливості мовних одиниць
англійськомовних монографій з інформаційних технологій;
− класифікувати мовні одиниці на позначення інформаційних технологій за
тематикою, словотвірною структурою та стилістичною маркованістю;
− висвітлити прагматичну сутність текстів англійськомовних монографій з
інформаційних технологій;
− виявити та схарактеризувати комунікативні стратегії й тактики в межах
прагматики аналізованих монографічних текстів;
− охарактеризувати прагматику мовних одиниць, які функціонують у
текстах англійськомовних монографій з інформаційних технологій;
− класифікувати прагматично марковані одиниці за їхніми функціями.
Об’єктом дослідження є мовленнєвий жанр «монографія» в англійській
мові. Предметом розвідки є семантичні, стилістичні і прагматичні особливості
текстотвірних мовних та мовленнєвих одиниць наукових творів
жанру
«монографія» у сфері інформаційних технологій
Матеріалом дослідження слугують тексти 46 англійськомовних
монографій зі сфери інформаційних технологій.
Теоретико-методологічну базу дисертації становлять фундаментальні
праці вітчизняних і зарубіжних лінгвістів у галузі теорії жанрів (М. М. Бахтін,
Ф. С. Бацевич, В. В. Дементьєв, М. М. Кожина, Н. К. Кравченко), мовної
семантики (Л. М. Васильєв, М. А. Кронгауз, Дж. Лайонз, А. І. Новіков),
лінгвістики
тексту
(О. А. Баженова,
Н. С. Болотнова,
Н. С. Валгіна,
І. Р. Гальперін, О. І. Москальська, З. Я. Тураєва, В. Є. Чернявська) та стилістики
(І. В. Арнольд, М. П. Брандес, О. П. Воробйова, Н. Г. Іщенко, М. П. Котюрова,
Т. В. Матвєєва, О. М. Мороховський, Н. М. Разінкіна), лінгвопрагматики
(Ф. С. Бацевич,
М. І. Венгринюк,
Г. Н. Кенжебаліна,
В. І. Ладижнікова,
А. Ю. Маслова, В. Л. Наєр, М. Ю. Олєшков, А. Д. Олійник, Н. М. Пільгуй,
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І. П. Сусов, О. І. Таюпова, Н. І. Формановська, А. В. Чалбишева, S. Chapman,
G. Leech, S. Levinson).
Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань у праці
застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних лінгвістичних методів:
метод аналізу науково-теоретичних джерел – для висвітлення методологічних
аспектів, релевантних проблематиці дослідження; дефініційний аналіз – для
пояснення сутності ключових понять дисертаційної розвідки: «науковий текст»,
«мовленнєвий жанр», «монографія»; метод суцільної вибірки – для відбору
емпіричного матеріалу; метод класифікації – для розподілу мовних одиниць на
позначення інформаційних технологій за тематикою, словотвірною структурою,
стилістичною та функціональною маркованістю, а також прагматично
маркованих мовних одиниць за їхніми функціями; метод графічного
моделювання – для узагальнення та унаочнення класифікацій мовних одиниць;
компонентний – для визначення семантичних відношень між лінгвальними
одиницями через спільні та диференційні компоненти їхніх семантичних
структур; словотвірний аналіз – для встановлення словотвірних структур
відповідно до способів словотвору; метод контекстуального аналізу – для
висвітлення особливостей функціонування лексичних засобів у текстах
монографій; лінгвостилістичний аналіз – для виявлення стилістичних,
функціонально маркованих та функціонально-стильових мовних одиниць;
метод прагмалінгвістичного аналізу – для визначення прагматичних
параметрів текстів англомовних монографій, виділення стратегій, тактик і
прийомів реалізації впливу на адресата, дослідження прагматично маркованих
мовних одиниць і встановлення їхніх функціональних особливостей в
аналізованих комунікативних ситуаціях; описово-аналітичний метод – для
висвітлення результатів дослідження, підбиття підсумків та окреслення
перспектив подальшого дослідження.
Наукова новизна дисертаційної праці полягає в тому, що в ній уперше
розглянуто семантичні та стилістичні властивості мовних та мовленнєвих
одиниць у жанрі «монографія»; здійснено систематизацію мовних одиниць
монографій за тематикою, словотвірною структурою, стилістичною та
функціональною
маркованістю;
виявлено
семантико-прагматичну
спрямованість засобів мови в монографічних текстах; виділено комунікативні
стратегії й тактики в межах прагматики досліджуваних текстів; описано
прагматичний потенціал англійськомовних монографій з інформаційних
технологій.
Теоретична цінність дисертаційного дослідження полягає в тому, що
воно становить певний внесок у розвиток лексикології і стилістики англійської
мови, а також теорії тексту, лінгвостилістики, прагмалінгвістики. Завдяки
результатам, отриманим у ході дослідження, збагачено теорію функціонального
стилю (наукового та науково-технічного), жанрознавство (мовленнєвого жанру
«монографія»), лінгвістичну прагматику (прагматику мовних одиниць і
прагматику тексту).
Практичне значення роботи визначається можливістю використання її
результатів у навчальній роботі: у викладанні нормативних курсів із
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лексикології (розділи «Семасіологія», «Семантика лексичних одиниць») і
стилістики (розділ «Функціональні стилі») англійської мови, для розроблення
та впровадження спецкурсів із лінгвопрагматики (розділи «Прагматика мови»
та «Прагматика тексту»), жанрознавства (розділ «Теорія мовленнєвих жанрів»).
Результати дослідження є практично значущими в навчально-методичній
роботі (для укладання підручників, навчальних і методичних посібників із
зазначених дисциплін).
Апробацію основних положень і результатів дисертаційного
дослідження здійснено на десяти наукових конференціях, зокрема на дев’яти
міжнародних: «Наука і технологія: крок до майбутнього-2014» (Прага, 2014),
«Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов» (Київ,
2014), «Сучасна освіта: методологія, теорія, практика» (Київ, 2014, 2015, 2016),
«Формула компетентності сучасного перекладача» (Київ, 2016), «Взаємодія
одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний,
перекладознавчий і методичний аспекти» (Київ, 2016, 2017), «Філологічні
науки в умовах сучасних трансформаційних процесів» (Львів, 2016); одній
всеукраїнській: «Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем»
(Запоріжжя, 2017).
Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено в дев’яти
одноосібних статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях України
(одне з яких включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus
International) (4,74 др. арк.) та одній статті у міжнародному науковому виданні
(0,7 др. арк.), а також у тезах десяти доповідей на конференціях (1,82 др. арк.).
Загальний обсяг публікацій становить 7,26 др. арк.
Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох
розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку
використаної літератури (346 позицій) та джерел ілюстративного матеріалу (46
позицій). У тексті роботи наведено 3 рисунки. Загальний обсяг дисертації
становить – 227 сторінок, основний текст – 195 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
У вступі обґрунтовано вибір теми, розкрито її актуальність, визначено
мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну
дослідження, теоретичне та практичне значення, описано методи аналізу,
сформульовано основні положення, винесені на захист, репрезентовано дані
про апробацію результатів дослідження.
У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження
мовленнєвого жанру «монографія» як текстового феномену» розглянуто
поняття наукового тексту та жанру, представлено жанрову специфіку наукового
тексту, охарактеризовано мовленнєвий жанр «монографія», визначено та
описано його властивості, композиційну структуру наукових творів і текстові
категорії.
Науковий текст трактуємо як складно організоване в структурному та
смисловому плані утворення, що характеризується упорядкованою системою
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мовних одиниць, сукупністю притаманних для наукового тексту мовних та
мовленнєвих засобів, логічною послідовністю викладу. Під мовленнєвим
жанром розуміємо текст (усний чи писемний), що характеризується
своєрідною композиційною структурою, мовними (вербальними чи
невербальними) засобами, використанням стилістичних прийомів і
прагматичною настановою.
До жанрових різновидів наукового тексту належать монографія, стаття,
дисертація, автореферат дисертації, тези, реферат, рецензія, анотація, відгук,
підручник, курс лекцій. Тексти цих жанрів виконують переважно такі функції
мови, як інформативна та комунікативна в залежності від їхньої прагматичної
орієнтації на передавання наукових знань (монографія, стаття) або на
популярне пояснення окремих наукових фактів (підручник, лекція).
Монографія належить до різновиду писемних текстів, зумовлених
соціально закріпленими, стандартизованими мовленнєвими ситуаціями в межах
певної суспільно-комунікативної сфери, що характеризуються певними
стійкими, змістовими та формальними ознаками.
Монографія
–
це
жанр
наукової літератури,
присвячений
багатоаспектному розгляду та вирішенню актуальної проблеми, що
характеризується новизною теоретичного або емпіричного змісту, єдністю
наукового підходу, смисловою завершеністю і складною композиційною
структурою (Т. В. Жеребіло). Монографія виконує інформативну функцію,
вираженню якої сприяють такі її характеристики, як попереднє осмислення
змісту висловлення, монологічний характер, точний відбір мовних засобів,
тяжіння до нормованої мови.
Виокремлення диференціальних ознак жанру ґрунтується, як правило, на
розмежуванні в змісті висловлення двох аспектів: номінативного, за допомогою
якого висловлювання описує і називає якусь референтну ситуацію, і
комунікативного, який відображає ті чи ті параметри мовленнєвої ситуації та
насамперед безпосередню мету комунікативного акту, втілену в конкретному
висловленні. На основі цього виокремлюємо такі властивості монографії, як
дискурсивність, розчленування або дискретність, стійкість (усталеність),
цілеспрямованість, діалогічність, точність, логічність.
На мовному рівні ці властивості об'єктивуються відповідно до норми на
всіх рівнях функціонування мови, зокрема адресанти уникають уживання
експресивної лексики й висловлюють думки за допомогою книжних зворотів і
складних синтаксичних конструкцій. Мовне оформлення монографій
здійснюється насамперед за допомогою одиниць термінологічного,
загальнонаукового та загальнолітературного лексиконів. На морфологічному
рівні спостерігається своєрідний відбір частин мови, при якому перевагу
віддають іменним конструкціям. На синтаксичному рівні характерним є
вживання різних типів складних речень із використанням складених підрядних
сполучників або прийменників, логічний поділ на абзаци, прямий порядок слів
та переважно розповідні речення.
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Композиційна побудова англомовних монографій з інформаційних
технологій ґрунтується на виокремленні у складі їхніх текстів смислових блоків
(композиційно-мовленнєвих форм). У залежності від:
-обсягу смислового блоку виокремлюють том (книгу), який(а) містить
частини, розділи, підрозділи, параграфи, абзаци та складне синтаксичне ціле;
-призначення смислового блоку в текстах монографій виділяють вступну,
основну та завершальну частини, у кожній з яких є свої змістові особливості;
- змісту та мовленнєвих особливостей смислового блоку в монографіях
виокремлюють опис, розповідь і міркування.
Важливу роль у композиції монографій відіграють периферійні тексти
(зміст, вступ, передмова, подяка, висновок, бібліографічний список), які
утворюють прагматичний каркас, адже вони у стислій та узагальненій формах
репрезентують важливі аспекти отриманого знання, програмують тематичне
розгортання основного тексту й задовольняють інформаційні потреби адресата.
Тексти жанру «монографія» є складними структурами, для яких
характерні специфічні категорії. Під текстовою категорією (характеристикою)
розуміють типову ознаку, запрограмовану на рівні авторського задуму, що є
відображенням загального смислу різними мовними та текстовими засобами
(М. М. Кожина). Для монографій властиві такі текстові категорії, як когезія
(структурна зв’язність), когерентність (змістовна зв’язність), інформативність,
сприйняття інформації адресатом та інтертекстуальність.
Для дослідження текстів мовленнєвого жанру «монографія» ми поєднали
підходи традиційної лінгвістики з її увагою до мовних форм та сучасного
мовознавства, насамперед тими з них, що орієнтовані на аналіз функціональнопрагматичних параметрів текстів.
Лінгвістичний підхід уможливив висвітлення широкого кола питань,
пов'язаних із виділенням одиниць і структур на рівні тексту, виявленням
закономірностей побудови текстів, породженням і сприйняттям тексту, його
інтерпретацією тощо. У науковій розвідці лінгвістичний підхід дозволив
виявити загальні закономірності та ознаки, характерні для текстів жанру
«монографія», окреслити їхню внутрішню структуру, категорії, змістовознакову й комунікативну репрезентацію. Лінгвістичний аналіз низки
англомовних монографій з інформаційних технологій засвідчив, що тексти
жанру «монографія» мають свої форми організації, розроблення та кодифікацію
яких зумовила суспільна практика.
Функціональний підхід дозволив розкрити комунікативно-функціональну
природу мовних одиниць на позначення інформаційних технологій на основі
аналізу їхньої семантики і структури, характеру взаємодій з іншими одиницями,
особливостей категоризації й текстотвірної призначеності в англійськомовних
монографіях. Окрім того, функціональний підхід було застосовано до аналізу
прагматично маркованих мовних одиниць та опису стилістичноі функціонально
маркованої лексики досліджуваних монографій. Для цього підходу характерний
емпіризм, оперування великими базами даних, тому ми використали кількісні
методи дослідження для узагальнення чисельності та унаочнення
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функціональної частотності мовних одиниць на позначення інформаційних
технологій в англійськомовних монографіях.
Застосування прагматичного підходу в розвідці дозволило дослідити
складники прагматики текстів монографій (адресанта й адресата, прагматичні
настанови, прагматичний зміст, прагматичний ефект), що сприяло
виокремленню й опису стратегій і тактик комунікативного впливу на
потенційних читачів. Прагматичний підхід уможливив висвітлення
особливостей прагматично маркованих мовних одиниць монографій та
здійснення їхньої класифікації за виконуваними функціями.
Аналіз текстів англійськомовних монографій з інформаційних технологій
здійснено завдяки залученню низки загальнонаукових (індукція, дедукція,
аналіз, синтез, метод спостереження та ін.) та власне лінгвістичних методів
(дефініційний,
компонентний,
лексико-семантичний,
словотвірний,
контекстуальний,
лінгвостилістичний,
прагмалінгвістичний,
метод
систематизації та ін).
За допомогою дефініційного аналізу в дисертації сформульовано робочі
визначення понять «науковий текст», «мовленнєвий жанр», «монографія»,
«текстова категорія», «семантика», «прагматика», «комунікативна стратегія»,
«комунікативна тактика». Методом суцільної вибірки з корпусу англомовної
фахової літератури з тематики «Інформаційні технології» було відібрано 46
монографій, а з них – мовні одиниці на позначення інформаційних технологій
(усього1172) для з’ясування їхніх семантичних, стилістичних і прагматичних
особливостей у текстах цього жанру. За допомогою компонентного аналізу
визначено семантичні зв'язки між мовними одиницями монографій через
спільні та диференційні компоненти. Метод систематизації застосовано для
підкреслення системного характеру дослідження мовних одиниць, що
класифіковані за тематикою, словотвірною структурою, стилістичною та
функціональною маркованістю. Метод кількісних підрахунків допоміг
узагальнити чисельність досліджуваних мовних одиниць, а метод графічного
відображення – унаочнити репрезентовані класифікації. Під час розподілу
мовних одиниць за тематикою використано метод семантичного аналізу, що
уможливив виокремлення восьми тематичних груп лексики та засвідчив
системну організацію термінології в англійськомовних монографіях. На цьому
ж етапі за допомогою словотвірного аналізу встановлено словотвірну структуру
і специфіку деривації термінів англійськомовних монографій. За допомогою
лінгвостилістичного аналізу виділено та охарактеризовано мовні одиниці,
марковані стилістично, функціонально та функціонально-стилістично. У
науковій розвідці також застосовано метод прагмалінгвістичного аналізу, який
сприяв виділенню та характеризуванню прагматичних параметрів текстів
англійськомовних монографій, таких як наявність адресанта й адресата,
прагматична настанова, прагматичний зміст і прагматичний ефект. У межах
прагматики текстів монографій окреслено типологію комунікативних стратегій
і тактик. Дослідження прагматики дібраних лінгвальних одиниць засвідчило,
що в англійськомовних монографіях з інформаційних технологій прагматичні
елементи входять до семантичної структури слів, словосполучень і речень.
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Логічним із дослідницької точки зору було залучення описово-аналітичного
методу для висвітлення результатів дослідження, підбиття підсумків та
окреслення перспектив подальшого дослідження.
Зміст другого розділу «Семантичні та стилістичні властивості мовних
одиниць у мовленнєвому жанрі «монографія» в англійській мові»
присвячений висвітленню семантичних параметрів мовних одиниць, які
функціонують в англійськомовних текстах жанру «монографія», окресленню
їхніх
парадигматичних
(синонімічних,
антонімічних,
полісемічних,
омонімічних, гіпонімічних, гіперонімічних, меронімічних) відношень, та
характеризуванню функціонально-стилістичних особливостей термінологічних
одиниць у наукових монографіях з інформаційних технологій, класифікації
релевантних лексичних і фразових одиниць за тематикою, словотвірною
структурою, стилістичною забарвленістю та функціональною специфікою.
Системні семантичні зв'язки між термінологічними одиницями
монографій актуалізовано синонімічними, меронімічними та гіпонімічними
рядами, антонімічними опозиціями, а також полісемічними та омонімічними
відношеннями. Конституенти синонімічних пар (рядів) залежно від ступеня
збігу їхніх значень об'єктивують відносини повної (абсолютної) або часткової
синонімії. Повна синонімія характеризується еквівалентною дистрибуцією та
нульовою опозицією членів синонімічної парадигми, наприклад: information –
data; screen – display, monitor; backup – copy; bug – error; a key – a button;
cable – wire; functional specification – operational requirement; fuzzy matcher –
inference engine; a folder – a directory. Часткова синонімія представлена
опозиціями лексичних одиниць, члени яких не збігаються повністю за своїми
значеннями і вживанням та характеризуються різним ступенем семантичної
розбіжності, наприклад: applications – programs; image – picture – photo; buffer –
cache; spreadsheet – table, worksheet; code – cypher. Причинами формування
рядів термінологічних синонімів є постійне збагачення й розвиток
терміносистеми інформаційних технологій, одночасне використання скороченої
й повної форм терміну (net – network), співіснування терміну та його
абревіатури (object-oriented programming – OOP), сучасного та застарілого
терміну (directory – catalog).
Значна кількість термінів англійськомовних монографій з інформаційних
технологій знаходяться в антонімічних відношеннях, наприклад: bugging –
debugging, encryption – decrуption, deduction – induction, compatibility –
incompatibility, input – output, compression – decompression, virus – antivirus,
encryption – decryption, online – offline, encoder – decoder, input – output.
До числа основних семантичних відношень між термінологічними
одиницями, наявними в монографіях з інформаційних технологій, разом із
синонімією й антонімією, належать гіпонімія, яка маніфестує відношення між
частковим і загальним поняттям, та меронімія, яка виражає логічні відношення
між частиною та цілим. У гіпонімічних зв’язках знаходяться слова printer –
peripherals, laptop – computer, processor – hardware, ROM, RAM – main memory,
plotter – printer, video – multimedia, mainframe – computer, operating system –
software; у меронімічних – hard drive – computer; gateway, backbone, bridge –
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network; window, icon, system tray, task bar – graphical user interface; built-in
camera – mobile phone.
Полісемія – це відношення внутрішньо пов’язаних значень однієї
термінологічної одиниці, які, передаючи істотні ознаки двох чи більше
близьких понять галузі інформаційних технологій, мають спільні семи,
наприклад: machine cycle – ’1. Машинний цикл # цикл виконання кожним
комп’ютером команди, складеної з набору елементарних операцій.
2. Машинний такт # найменший час виконання процесором однієї
елементарної операції’; account – ’1. Aбонемент в онлайнових службах.
2. Oбліковий запис, бюджет у локальних мережах і багатокористувацьких
операційних системах’.
Аналіз фактичного матеріалу дозволив виокремити три типи
термінологічної омонімії:
- міжтерміносистемна (міжнаукова) омонімія: array – ’1. Mасив, матриця
(інформ.). 2. Cписок присяжних (юрид.). 3. Багатовібраторна складна антена
(радіо). 4. Збройні загони (військ.)’; virus – ’1. Вірус # дуже маленькі живі
організми, що викликають хвороби у рослин і тварин (мед.). 2. Вірус # тип
програм, здатний до прихованого від користувача саморозмноження для
поразки інших програм, комп’ютерів чи мереж’;
- міжсистемна (макросистемна) омонімія одиниць термінологічного та
загальнолітературного
словників:
assembler –’1.
Програма-асемблер,
компонувальна програма (інформ.). 2. Робітник-складальник, людина, яка
складає пристрої чи їх частини (загальновжив.)’; backbone – ’1. Магістраль
мережі (інформ.). 2. Хребет (загальновжив.)’;
- внутрішньосистемна
(внутрішньонаукова)
омонімія: link
–
’1. Посилання # активне з’єднання з іншою веб-сторінкою, файлом, інтернетресурсом. 2. Зв’язок, канал зв’язку # будь-який вид комунікаційного шляху між
двома комп’ютерами (одержувачем і відправником даних)’; package –
’1. Пакет, комплект # набір прикладних програм для конкретного виду робіт.
2. Корпус # захисний контейнер або зовнішній корпус електронного
компонента (наприклад, мікросхеми), а також набір перемикачів’.
Систематизація мовних одиниць на позначення інформаційних
технологій за тематикою свідчить про системну організацію термінології в
англійськомовних наукових монографіях. Різноплановість мовних одиниць у
лексичному складі монографій дала змогу в різних кількісних співвідношеннях
виокремити вісім тематичних груп: «Мережі», «Програмне забезпечення»,
«Програмування», «Апаратні засоби», «Інформаційна безпека та захист
інформації», «Телекомунікація та мобільний зв’язок», «Види комп’ютерів»,
«Послуги за участі інформаційних технологій». Кількісне співвідношення
виділених тематичних груп наведено на рисунку 1.
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Рис. 1. Класифікація лексики інформаційних технологій за тематичними групами

Представлені групи утворюють організовану систему. Відношення
всередині тематичних груп можуть бути взаємодоповнювальними,
уточнювальними, а зв’язки між групами можуть здійснюватися або шляхом
зіткнення всього кола значень однієї групи з колом значень інших груп, або за
допомогою різноманітних семантичних зв’язків одного члена групи зі словами,
що не входять до цієї групи.
Структура термінологічних одиниць сфери інформаційних технологій у
монографіях визначається традиційними для англійської мови способами
словотворення (насамперед афіксацією, словоскладанням, скороченням) та
фразотворення. Відповідно до цього серед лексичних термінів виділяємо
кореневі, афіксальні, складні слова, усічення, абревіатури, телескопізми, а серед
фразових – дво-, три- та чотири компонентні терміни-словосполучення (див.
рис. 2).

25%

Двокомпонентні 387 одиниць

Афіксальні 297 одиниць

33%
Кореневі 142 одиниці

Трикомпонентні 194 одиниці

12%
Складні 129 одиниць

16%

11%

Чотирикомпонентні 23 одиниці

3%
Терміни-слова

Терміни-словосполучення

Класифікація лексики інформаційних технологій за структурою

Рис. 2. Класифікація лексики інформаційних технологій за структурою

Кореневі слова представлені термінами, основа яких збігаєтьсяз коренем,
наприклад: node, data, edge, switch, host, digit, circuit, hop, hub, drone, packet.
Афіксальні терміни – це слова, що утворені за допомогою приєднання до
їхньої твірної основи префіксів та суфіксів. Аналіз емпіричного матеріалу
свідчить про те, що серед афіксальних термінів галузі інформаційних
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технологій найбільшу кількість складають лексичні одиниці, утворені
суфіксальним способом. Найпродуктивнішими є три групи суфіксів, які
утворюють переважну більшість термінів цієї галузі в досліджуваних
монографіях. До них належать суфікси -ion/-tion/-sion; -er/or; -ing, наприклад:
transmission, configuration, datafication, driver, compiler, analyzer, routing,
switching, peering. Найпродуктивнішими префіксальними засобами творення
аналізованої лексики є префікси tele-, multi-, cyber-, наприклад: teleconferencing,
telecommunications, teleworker, miltiprocessing, multiprogramming, cyberlaw,
cyberspace, cybersecurity.
За структурною типологією англійськомовні складні слова (композити)
сфери інформаційних технологій поділяють на: 1) складні слова, утворені з
простих (непохідних) основ (handset, backbone, database); 2) композити, у яких
хоча б один із компонентів є афіксальним дериватом (photoresistor,
speakerphone, placeholder); 3) складні слова, у яких один із компонентів є
скороченням (midtower, expireware); 4) композити, у яких один із компонентів є
складним словом (pipeline-error).

Рис. 3. Скорочені терміни-слова та терміни-словосполучення

Скорочені слова (див. рис. 3) представлені усіченими лексемами (soft –
software, an app – application, bot – robot), абревіатурами (DTP, ISP, LAN, ICT) і
телескопізмами
(malware,
moniputer,
hi-res,
ciphony,
quadcopter).
Високопродуктивними серед них виявилися абревіатури, що зумовлено самою
природою підмови інформаційних технологій, фактом компресії та економії
мовних зусиль при повідомленні та обміні інформацією в комунікативному
просторі.
Серед термінів-словосполучень найчисельнішими є двокомпонентні
лексичні одиниці, створені за наступними моделями: N+N (access number,
source computer), Adj.+N (social networking, binary code), Part.I+N (routing table,
operating system), Part.II+N (optimized code, embedded computer), N+Part.I (cloud
computing, Internet networking), Abb.+N (GIF file, IP address), N+Abb. (wallet PC,
video CD), Num.+N (3D modelling, 16-bit). Трикомпонентні та
чотирикомпонентні мовні одиниці (protocol-transparent routing, head mounted
display, virtual address space, data link layer, UPS backup time, tray load CD-ROM
drive) в монографіях наявні в меншій кількості.
Під стилістичною маркованістю
мовних одиниць розуміють
функціонально-стильову
маркованість,
що
пояснюється
належністю
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розглядуваних слів до певного функціонального стилю, і функціональну
маркованість, тобто вживання мовних одиниць у певних комунікативних
ситуаціях, у нашому випадку – обмежених професійними чинниками. Серед
функціонально маркованих лексичних одиниць в англійськомовних
монографіях з інформаційних технологій виділяють терміни загальнонаукові
(concept, infrastructure, paradigm), міжгалузеві (satellite, equation, logarithm) та
вузькогалузеві (checksum, incapsulation, domain).
Афіксація є одним із найпродуктивніших способів формування
стилістичної маркованості слів у монографіях. У створенні стилістичної
маркованості мовних одиниць на позначення понять сфери інформаційних
технологій в англійськомовних монографіях беруть участь префікси sub-, re-,
pre-, post-, co-, inter-, multi-, tele-, anti-, de-, dis-, il-, ir-, im-, in-, non-, un-, і
суфікси -or/-er, -ion, -ism, -age, -ty, -ment, -ness, -ance.
Крім функціонально маркованих мовних одиниць, в англійськомовних
монографіях було знайдено незначну кількість конотативно маркованих
(емоційно-експресивних, оцінних, образних) слів та словосполучень. Їхнє
вживання в текстах монографій зумовлено особливістю викладу інформації
автором монографії, його бажанням у дохідливій формі обґрунтувати
правомірність своїх поглядів, залучити читача до роздумів, сприяти зміні його
ставлення до досліджуваного предмету або процесу.
У третьому розділі «Лінгвопрагматичні параметри англомовних
монографій» розглянуто прагматику текстів англомовних монографій з
інформаційних
технологій,
здійснено
типологічну
класифікацію
комунікативних стратегій і тактик, застосовуваних авторами-адресантами в
текстах монографій, схарактеризовано комунікативну прагматику мовних
одиниць у досліджуваних наукових творах, здійснено класифікацію
прагматично маркованих одиниць за функціями.
Характерною особливістю монографій є їхня прагматична спрямованість
на досягнення комунікативно-інформативної мети. Прагматика наукового
тексту – це сукупність інтенцій автора-адресанта, реалізованих за допомогою
різних мовних засобів з метою впливу на читача-адресата та розрахованих на
певні екстралінгвістичні (фонові) знання останнього про навколишній світ.
Завдання прагматики текстів англійськомовних монографій з
інформаційних технологій полягає передусім у переконанні читача в
достовірності здобутих і викладених авторами наукових знань, у правильності
розуміння сутності наукових понять, тобто в об’єктивності результатів
наукового пошуку та істинності встановлюваних закономірностей. Це завдання
зумовлює виділення таких складників прагматики текстів англійськомовних
монографій з інформаційних технологій: наявність адресанта й адресата,
прагматична настанова тексту (інтенція), прагматичний зміст, прагматичний
ефект. Початковим етапом взаємозв’язку цих компонентів і для формування
комунікації слугує інтенція автора (адресанта), який прагне передати
інформацію потенційному читачеві (адресатові). Інтенція реалізується в тексті
монографій і переходить у прагматичну настанову тексту, на основі якої
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формується зміст твору, що створює його прагматичну спрямованість та
реалізує прагматичний ефект.
Прагматика текстів розглядуваних наукових творів містить набір
стратегій і тактик для досягнення успішної комунікації автора й читача. Аналіз
монографічних текстів як мовленнєвого відбиття прагматичної інтеракції
адресанта й адресата уможливив створення типології комунікативних стратегій
і тактик, до яких належать:
1. Інформаційно-аргументативна стратегія, яка реалізована в кількох тактиках:
«передавання інформації», «апеляція до фонових знань», «корекція
інформації», «конкретизація інформації», «узагальнення», «доповнення»,
«наведення прикладу», «пояснення».
2. Стратегія адресованості, реалізована в «контактоустановлювальній» тактиці
й тактиці «привертання уваги читача».
3. Стратегія толерантності, реалізована в тактиках: «діалогізація міркування»,
«погодження з думками інших авторів та визнання їхніх досягнень»,
«вираження вдячності».
Прагматика мови визначена першочерговими властивостями наукових
монографій, до яких належать цілеспрямованість та прагматична настанова,
адже під час їхнього створення на перший план висувається завдання
переконати читача в правильності авторських суджень і висновків, змінити
його погляди на предмет дослідження, сформувати в нього ставлення, оцінки,
думки, важливі з точки зору відправника тексту. Такий прагматичний намір
адресанта здійснюється за допомогою прагматично маркованих мовних засобів.
Прагматично марковані мовні одиниці – це слова, словосполучення й
речення, у значенні яких наявні прагматичні компоненти, що диктують
обмеження на вживання цих одиниць, та які призначені для виконання певних
комунікативних функцій. Відповідно до функцій в англомовних монографіях з
інформаційних технологій виділено такі прагматично марковані одиниці:
- номінативні: There are two main metrics for approaching a computer network’s
performance: bandwidth and latency;
- інформувальні: Usually they are located in specific establishments, which are
known under various names, such as data centers, telecom hotels, data warehouses,
collocation, colocentre, server farms and so on, and provide a wide range of
services;
- оцінні: Gilder describes the OSI model very efficiently using the telephone
analogy;
- експресивні: In broader terms, the information society is the queen of
globalisation;
- дефінітивні: Bandwidth – the amount of data that can be transmitted in a fixed
amount of time or range within a band of frequencies or wavelengths;
- уточнювальні: At a technical level as well as at business and market level, IT,
telecoms and media have increasingly been converging during the past decades
based technologically on digitisation, in a broad sense, and on Internet, more
specifically;
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- пояснювальні: These facilities are characterized by great Internet connectivity
with access to backbone networks and this is why low-ranking ISPs are located there
or rent racks to place their routers in order to connect with higher-tier ISPs;
- спонукальні: It is difficult at first to use the assignment command definition, for
our old habits of reasoning about assignments in terms of execution get in the way.
We have to conciously force ourselves to use it. Surprisingly enough, with practice it
does help.
Кожна група прагматично маркованих одиниць виконує певні
комунікативні функції, знаходить конкретну реалізацію в англійськомовних
монографіях з інформаційних технологій та слугує засобом створення
прагматичного ефекту в цих творах.
В англійськомовних монографіях з інформаційних технологій
прагматичні інтенції актуалізуються в семантиці слів, словосполучень і речень.
Серед прагматично маркованих мовних одиниць виокремлюємо: слова з
інтенціональними прагматичними компонентами (microcomputer, wireframe,
hub, subwoofer, hardware), лексеми і фрази з емотивними та оцінними
компонентами (the beauty of, a rough working definition, relatively ‘stupid’) і
найчисленніші з них – лінгвальні одиниці з імплікаціональними компонентами
(‘Big Blue’, virtual communitarians, the ‘last mile’, ‘the Dead heads’).
Прагматика словосполучення, як і прагматика слова, складається з таких
компонентів: номінативного, емотивного, оцінного і прагматичного.
Аналіз прагматичного потенціалу речень засвідчив, що для
англійськомовних наукових монографій з інформаційних технологій
характерним та найчастіше вживаним є такий прагматичний тип речення, як
репрезентатив (термін Д. Вундерліха) та констатив (термін Г. Г. Почепцова),
трапляються поодинокі речення-квеситиви (термін Г. Г. Почепцова) або
питальні речення.
ВИСНОВКИ
Лінгвопрагматичні
параметри
англійськомовних
монографій
з
інформаційних технологій визначає їхнє функціонально-прагматичне
призначення. З одного боку, вони служать засобом зберігання та передавання у
вербальній формі наукових знань про найновіші здобутки досліджень у сфері
інформаційних технологій, з іншого – мають переконати читача в достовірності
здобутих і викладених автором наукових знань, у ґрунтовності тлумачення ним
сутності наукових понять та в об’єктивності його власної позиції.
Семантичні властивості мовних одиниць в англійськомовних наукових
монографіях з інформаційних технологій визначено з огляду на: а) семантичні
зв'язки між ними; б) їхню тематику; в) словотвірну структуру; г) стилістичне
забарвлення та функціональні особливості. Семантичні відношення в текстах
монографій актуалізовано синонімічними, меронімічними та гіпонімічними
рядами, антонімічними опозиціями, а також полісемічними та омонімічними
відношеннями мовних одиниць терміносистеми англійської мови сфери
інформаційних технологій.
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Класифікація мовних одиниць за тематикою засвідчує системну
організацію термінології в англійськомовних наукових монографіях.
Різноплановість мовних одиниць монографій репрезентована вісьмома
тематичними групами, найчисельнішими серед яких виявилися такі: «Мережі»,
«Програмне забезпечення» та «Програмування». У їхніх межах виділено
тематичні підгрупи. Найменш чисельними є тематичні групи на позначення
видів комп’ютерів та послуг, що здійснюються за участі інформаційних
технологій. Як засвідчив аналіз, відношення всередині тематичних груп можуть
бути взаємодоповнювальними, уточнювальними, а зв’язки між групами можуть
здійснюватися або шляхом зіткнення всього кола значень однієї групи з колом
значень інших груп, або за допомогою різноманітних семантичних зв’язків
одного члена групи зі словами, що не входять до цієї групи.
З’ясовано, що структура термінологічних одиниць сфери інформаційних
технологій у монографіях визначається традиційними словотворчими
способами англійської мови: афіксацією, словоскладанням та скороченням.
Відповідно до цього виокремлено кореневі, афіксальні, складні слова, усічення,
абревіатури, телескопізми. Термінологічні одиниці в текстах досліджуваних
монографій представлено також
дво-, три- та чотирикомпонентними
словосполученнями.
Серед афіксальних термінів найбільшу кількість складають лексичні
одиниці, утворені суфіксальним способом. Найпродуктивнішими є три групи
суфіксів, які утворюють переважну більшість термінів сфери інформаційних
технологій в аналізованих монографіях: -ion/-tion/-sion; -er/or;-ing.
Найпродуктивнішими префіксальними засобами творення лексики англійських
монографій є словотворчі елементи tele-, multi-, cyber-.
За структурною типологією англійськомовні складні слова сфери
інформаційних технологій розподілені на: лексеми, що складаються з простих
основ; композити, в яких хоча б один компонент є афіксальним дериватом;
лексичні одиниці, в яких один із компонентів є скороченням; складні слова, в
яких один із компонентів є композитом.
Скорочені слова
представлені усіченнями,
абревіатурами та
телескопізмами. Високопродуктивними серед них є абревіатури, що пояснюємо
специфікою підмови інформаційних технологій, потребою компресії та
економії мовних зусиль при передаванні та сприйнятті великої кількості
інформації в комунікативному просторі.
Серед
термінів-словосполучень
в
аналізованих
монографіях
найчисельнішими є двокомпонентні лексичні одиниці, створені за такими
моделями: N+N, Adj.+N, Part.I+N, Part.II+N, N+PartI, Abb.+N, N+Abb., Num.+N.
Трикомпонентні та чотирикомпонентні мовні одиниці наявні в меншій
кількості.
Виявлено, що прагматику текстів англійськомовних монографій з
інформаційних технологій визначають такі її складники: наявність адресанта й
адресата, прагматична настанова тексту (інтенція), прагматичний зміст,
прагматичний ефект. Ці складники діють не ізольовано, а доповнюють один
одного, формуючи ланцюг взаємозв’язаних компонентів.
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У межах прагматики текстів англійськомовних монографій з
інформаційних технологій виділено три основні комунікативні стратегії, які
реалізуються у комунікативних тактиках: інформаційно-аргументативна
стратегія (у тактиках «передавання інформації», «апеляція до фонових знань»,
«розширення інформації», «конкретизація інформації», «узагальнення»,
«доповнення», «наведення прикладу», «пояснення»), стратегія адресованості (у
тактиках «контактоустановлювальній» та «привертання уваги читача»),
стратегія толерантності (у тактиках «діалогізація міркування», «погодження з
думками інших авторів та визнання їхніх досягнень», «вираження вдячності»).
Така типологія комунікативних стратегій і тактик англійськомовних
монографій з інформаційних технологій свідчить про те, що в цих творах вони
націлені насамперед на презентацію та передавання спеціальних наукових
знань адресатові (читачеві). Доказом цього є постійно застосовувана авторами
монографій інформаційно-аргументувальна стратегія, реалізована у великій
кількості комунікативних тактик.
В англійськомовних монографіях з інформаційних технологій
прагматичні елементи
є складниками семантичної структури слів,
словосполучень і речень. Серед лексичних одиниць виділено: слова з
інтенсіональними (їх найбільше), емотивними та імплікаціональними
прагматичними компонентами. У прагматику словосполучення входять
номінативний, емотивний, оцінний і прагматичний компоненти. Аналіз
прагматичного потенціалу речень засвідчив, що для англійськомовних
наукових монографій з інформаційних технологій характерним і найчастіше
вживаним є такий прагматичний тип речення, як репрезентатив та констатив,
трапляються поодинокі речення-квеситиви або питальні речення.
У залежності від виконуваних функцій прагматично марковані мовні
одиниці, вживані в текстах англійськомовних монографій з інформаційних
технологій, поділяються на номінативні, інформативні, оцінні, експресивні,
дефінітивні, уточнювальні, пояснювальні, спонукальні.
Перспективи дослідження полягають у глибшому дослідженні
прагматичного потенціалу жанрів інших технічних наук, прагматичних
можливостей мовних одиниць та їх взаємозв’язків з іншими компонентами
семантичної структури слова. Перспективним напрямком подальших студій
може стати дослідження лінгвопрагматичних та лінгвокогнітивних параметрів
інших жанрів англійськомовних наукових творів, висвітлення синергії
вербальних і невербальних одиниць у складі текстів науково-технічного та
науково-популярного характеру.
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АНОТАЦІЯ
Козубська І. Г. Лінгвопрагматичні параметри мовленнєвого жанру
«монографія»в англійській мові (на матеріалі текстів з інформаційних
технологій). – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук
за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний
університет. – Запоріжжя, 2018.
У дисертації здійснено інтегрований аналіз лінгвопрагматичних
параметрів мовленнєвого жанру «монографія» на матеріалі англійськомовних
текстів з інформаційних технологій.
Схарактеризовано мовленнєвий жанр «монографія», описано його ознаки,
композиційну структуру, текстові категорії. Комплексно проаналізовано
семантичні та стилістичні властивості мовних одиниць англійськомовних
монографій з інформаційних технологій, систематизовано мовні одиниці за
тематикою, словотвірною структурою, стилістичною та функціональною
маркованістю. Розглянуто складники прагматики текстів монографій та
прагматику їхніх мовних засобів. Окреслено типологію комунікативних
стратегій і тактик, що застосовуються авторами монографій, класифіковано
прагматично марковані одиниці за їхніми функціями.
Ключові слова: науковий текст, мовленнєвий жанр, монографія, текстові
категорії, семантичні відношення, термінологічна лексика, лінгвопрагматичні
параметри, комунікативні стратегії й тактики, прагматично марковані одиниці.
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АННОТАЦИЯ
Козубская И. Г. Лингвопрагматические параметры речевого жанра
«монография» в английском языке (на материале текстов по
информационным технологиям). – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических
наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский
национальный университет. – Запорожье, 2018.
В
диссертации
осуществлен
интегрированный
анализ
лингвопрагматических параметров речевого жанра «монография» на материале
англоязычных текстов по информационным технологиям.
Охарактеризовано речевой жанр «монография», описано его признаки,
композиционную
структуру,
текстовые
категории.
Комплексно
проанализировано семантические и стилистические свойства языковых единиц
англоязычных
монографий
по
информационным
технологиям,
систематизировано языковые единицы по тематике, словообразовательной
структуре, стилистической и функциональной маркированности. Рассмотрены
особенности прагматики текстов монографий и прагматики их языковых
средств. Составлена типология коммуникативных стратегий и тактик, которые
используются авторами монографий, классифицировано прагматически
маркированные единицы по их функциям.
Ключевые слова: научный текст, речевой жанр, монография, текстовые
категории,
семантические
отношения,
терминологическая
лексика,
лингвопрагматические параметры, коммуникативные стратегии и тактики,
прагматично маркированные единицы.
SUMMARY
Kozubska I.H. Lingvopragmatic Parameters of Speech Genre
“Monograph” in English (based on the Information Technologies Texts). –
Manuscript.
Dissertation for Candidate Degree in Philology (Ph.D.): Specialty 10.02.04 –
Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 2018.
The thesis contains the integrated analysis of lingvopragmatic parameters of
speech genre “monograph” based on the Information Technologies texts study.
In the scientific paper the semantic and stylistic features of terminological
language units in English scientific monographs on Information Technologies are
described. They are classified and characterized in accordance with: a) semantic
relations between them; b) their theme; c) word-formation structure; d) stylistic and
functional peculiarities.
It has been proved that semantic relations between language units are
manifested in synonymy, antonymy, meronymy, hyponymy, polysemy and omonymy
paradigms.
The thematic classification of language units demonstrates the systematic
organization of terminology in English scientific monographs. The diversity of
language units of monographs made it possible to distinguish eight relevant thematic
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groups: networks, software, programming, hardware, information security,
telecommunications, computer types, information technology services, the
constituents of which are represented in different quantitative ratio.
The formation of terminological units in monographs is defined by the
traditional ways of English word-building: affixation, composition and shortening.
According to this approach, the selected lexical units were classified into root words,
words with affixes, compounds, clipped words, abbreviations and blended lexemes;
besides, two-component, three-component and four-component word combinations
were distinguished and characterized.
It has been revealed that text pragmatics of English monographs on
Information Technologies is determined by its constituents: addresser and addressee,
pragmatic intention of the text, pragmatic content and pragmatic effect. These
constituents of pragmatics are not isolated but they complement each other, forming a
systemic unity of linked and interconnected components.
Within the text pragmatics of English monographs on Information
Technologies three main communicative strategies are distinguished: 1) the
informative-argumentative strategy (realized by the tactics of information
transmission, appeal to background knowledge, enhancing information, information
specification, generalization, complementing, giving an example, explanation); 2) the
strategy of addressing (contact tactics and tactics of drawing reader’s attention are
implemented); 3) the strategy of tolerance (tactics of dialogue consideration,
agreement with other authors’ opinions and recognition of their achievements,
expressing gratitude are used).
In English monographs on Information Technologies the semantic structure of
different language units (words, word-combinations and sentences) may include
pragmatic components. According to the character of their pragmatic component the
analyzed lexical units have been classified into ones with intention, emotional and
implicational meaning. The pragmatics of word-combinations is actualized by means
of nominative, emotive, evaluative and pragmatic components. The analysis of
pragmatic potential of sentences showed that in English monographs on Information
Technologies the most widely used are such pragmatic types of sentence as
representative (the term of D. Wunderlich) and constative (the term of
G. Pocheptsov) ones; some quesitives (the term of G. Pocheptsov) or interrogative
sentences can also be found there.
According to their function language units used in the texts of English
monographs on Information Technologies have been classified as nominative,
informative, evaluative, expressive, definitive, specifying, explanatory and impelling.
Key words: scientific text, speech genre, monograph, textual categories,
semantic relations, stylistic colouring, terminology, lingvopragmatic parameters,
communicative strategy and tactics, pragmatically marked lexical items.
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