
 
ІНТЕГРАТИВНИЙ  МЕТОД  І  СУПУТНІ МЕТОДИКИ   

ДИСКУРС-АНАЛІЗУ 
 

1. Загальна схема дискурс-аналізу. 
 
Сучасний дискурс-аналіз є сукупністю процедур дослідження дискурсу 

на всіх рівнях його стратифікації з максимальним урахуванням контекстів 

породження і сприйняття. Комплексна інтегративна методика дискурс-

аналізу, запропонована нами у цій роботі, узагальнює дослідницькі 

принципи, категорії, методи і прийоми авторитетних шкіл сучасної 

«практичної» дискурсології: критичного дискурс-аналізу [4; 22-29; 35; 46-50; 

52; 53], теорії кооперативних максим Г.П. Грайса [32; 33]; концепції 

«обличчя і ввічливості» [21]; теорії мовленнєвих актів [3; 19; 42-45]; 

наративного аналізу [15; 36-38; 51]; конверсаційного аналізу [34; 39-41].  

Змістом дискурс-аналізу є порівневе дослідження його параметрів: 

вербально-семіотичних, змістовно-смислових, мотиваційно-прагматичних і 

когнітивно-концептуальних з огляду на те, що: а) специфіка реалізації 

параметрів є  основою для відмежування різних дискурсивних зразків; б) 

параметри є маніфестаціями дискурсивних категорій і, отже, доказовою 

базою для їх опису; в) параметри виявляють специфіку складників дискурсу: 

тексту, комунікантів, інтеракції, контексту. Метою дискурс-аналізу є 

виявлення особливостей представлення події або стану речей в ситуаційній 

моделі автора / мовця і вплив його дискурсу на соціокультурні уявлення 

(інтерпретативні фрейми) інших. 

Розглянемо основні ланки дискурс-аналізу зважаючи на відношення 

взаємної детермінації параметрів (при верховенстві когнітивно-

концептуальної складової) як вияву структурної упорядкованості дискурсу: 

1) Визначення й систематизація вербально-семіотичних засобів; 



2) Аналіз змістовно-смислових характеристик: макропараметрів (змісту і 

смислу) і параметрів (пресупозиції, імплікації, імплікатури, референції, 

інтертекстуальності);  

3) Дослідження мотиваційно-прагматичних параметрів: а) 

комунікативно-особистісних – адресанта і адресата, їх комунікативних 

ролей; міжособистісного контексту; б) ситуаційних – місця і часу, 

артефактів матеріального оточення, на яких фіксується увага учасників 

під час розмови і які здатні змінити хід інтеракції;  в) інтенційно-

стратегічних: комунікативних конвенцій, стратегій, тактик; їх 

типології, засобів оптимізації інтерактивності; 

4) Аналіз когнітивно-концептуальних параметрів: ситуаційної моделі, 

пропозицій, макропропозиції, які структурують контекстуальний 

простір тексту, його ключові концепти і  концепти-мотиватори 

(прототипи, архетипи). 

Складність викладу і наочної репрезентації запропонованого методу 

полягає, по-перше, у тому, що дослідження кожної ланки дискурс-аналізу і 

окремих параметрів (референції, пресупозиції тощо) потребує застосування 

комплексних методів і методик. По-друге, існує певна неузгодженість 

позицій науковців, в тому числі представників провідних напрямів 

зарубіжного дискурс-аналізу, стосовно розмежування таких однорівневих 

параметрів, як імплікація, імплікатура, пресупозиція, що впливає на 

нерозрізненість методик їх вилучення і дослідження. По-третє, досі відсутні 

методики для аналізу параметрів, що раніше вивчалися науковцями в аспекті 

висловлення, мовленнєвого акту, тобто не розглядались як конститутивні 

ознаки дискурсу (наприклад, інтерсеміотичний і соціосеміотичний типи 

референції). Оскільки у дискурс-аналізі такі параметри отримали новий 

поняттєвий обсяг, це потребувало від нас розробки власних методик і 

прийомів їх аналізу. 



Вищезазначене зумовлює специфіку структурування матеріалу у 

розділі, а саме:  крім інтегративної  методики дискурс-аналізу, пропонуються 

прийоми і методики вилучення й диференціації параметрів окремих рівнів 

дискурсу, а також запропоновані інтегративні методики аналізу мотиваційно-

прагматичних і когнітивно-концептуальних параметрів, проілюстровані 

прикладами їх застосування.    

 
2. ПЕРШИЙ ЕТАП: АНАЛІЗ ВЕРБАЛЬНО-СЕМІОТИЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ.   
 

 На першому етапі дискурс-аналізу розглядається «система лексико-

граматичних варіантів вибору, з котрих автори вибирають, що необхідно 

включити або виключити і як оформити» [20, c. 108]. Така ланка аналізу 

співвідноситься з фазою опису (дескрипції) як процедурою дослідницької 

методології поряд з інтерпретацією і поясненням (за Н. Фейрклау [25]). 

Серед засобів вербально-семіотичного рівня, зокрема, вивчаються: 

тематичний ланцюжок, оціночні номінативи, атрибутиви, експресиви, 

фразеологія, займенники (інклюзивне ми, неформальне ти), риторичні 

засоби, стиль (епітети, метафори, метонімії, синекдохи, літоти, порівняння, 

іронія, гіпербола, евфемізми, стратегії мітігації, хеджування); семантико-

синтаксичні фігури (антитези, градації, повтори); граматика / синтаксис 

(вибір синтаксичних конструкцій, особливості підрядних речень, зворотів із 

функцією висунення інформації, топікалізації, виведення на передній / задній 

план агента дії, модальність, пасивація / активація, генералізація, 

номіналізація, маркована / немаркована тема); когезія: топіки, засоби 

забезпечення топікальної узгодженості смислів, маркування основної теми і 

епізодів, тематичні і кореферентні висловлення; в усному дискурсі – система 

взяття ходів; просодичні моделі, інтонація, ритм в усному мовленні, 

графологічні особливості (розмір шрифту тощо) в писемних текстах.  



Засоби вербально-семіотичного рівню як етапу дескрипції дискурсу є базою 

для визначення параметрів інтерпретаційних рівнів (змістовно-смислового і 

мотиваційно-прагматичного), які, у свою чергу, піддаються поясненню на 

заключній,  когнітивно-концептуальній, ланці аналізу.  

2.1. Приклади аналізу вербально-семіотичних параметрів: маркована 
/ немаркована тема; тематичний ланцюжок; актив / пасив; 
займенники; засоби експліцитної оцінки і концептуальної 
поляризації тощо.  

Маркована / немаркована тема (збіг фразового суб'єкта з темою є немаркованою 

темою; розбіжність індексує марковану тему, що виконує в тексті особливу 
смислорозрізнювальну функцію):  
 

“ In order to enhance the University’s reputation, increase its quality and 
ensure a sustainable future, the university’s senior management team has 
identified four key corporate goals” [20, c. 116]. 

У наведеному прикладі (витримці з університетського документу) 

маркована тема, виражена складним обставинним зворотом, відволікає увагу 

адресата від непопулярних дій / рішень за допомогою переміщення 

аргументів, що обґрунтовують такі дії, у «тему» повідомлення, а самих 

заходів – в рематичну частину. Водночас, відволікається увага від суб’єкту 

непопулярних дій (у цьому відношенні прийом маркованої теми 

функціонально ідентичний засобам пасивації, генералізації й активації, що 

забезпечують безагентивність дій, знімаючи відповідальність з їх суб’єктів).   

Засоби експліцитної оцінки; синтаксис:  

«Who is to blame for the riots? The rioters are to blame. Who is to blame for 

the killings? The killers are to blame; It is a betrayal of all those people (…) who 

did not loot, who did not riot» [58]. 

Експліцитна оцінки тих, хто приймав участь у заворушеннях, 

реалізується за допомогою засобів негативно-оцінної номінації (rioters, 

killers) і предикації – через оціночне визначення дій і їх результатів (riots, 

killings, mayhem, victims of the rioters). Рівень «причетності» суб'єктів до 



негативно оцінюваних дій та їх відповідальності за події переданий шляхом 

паралельних структур «запитання-відповідь», що акцентують увагу на агенті 

дії: завдяки паралелізму таких синтаксичних структур, що розрізнюються 

однієї лексичної одиницею, зрівнюється семантичний обсяг неоднакових 

понять riots = killings (бунт = вбивство), rioters = killers (бунтівники = вбивці), 

loot = riot (грабіж = бунт) з метою схематичного спрощення дій порушників 

порядку і їх розташування на аксіологічному полюсі «зло» з його оцінними 

еквівалентами «погано», «неприйнятно».  

Актив / пасив; тематичний ланцюжок: 

“SHAH JOY, Afghanistan. Feb. 18, 2007 -- A U.S. helicopter suffered a 

"sudden, unexplained loss of power" and crashed. (...) It had a "sudden, 

unexplained loss of power and control and crashed" (...)” [57].  

У процитованому фрагменті активна конструкція підкреслює 

агентивність дій (гелікоптер впав сам, його не збито), що імплікує 

інформацію про відсутність причини аварії ззовні, з боку ворога. 

Імпліцитний смисл посилюється повтором тематичних слів, які містять семи 

«несподіваність», «раптовість», «мимовільність». Завдяки зазначеним 

вербальним засобам реалізується стратегія автора: показати, що армія США 

непереможна, ворог не може  завдати їй шкоди.  

Займенники; лексичні засоби концептуальної поляризації «ми – вони»; актив; 

перформативні дієслова: 

 «Все мы были очевидцами того, как в течение этой кампании 

произошла схватка двух провластных партий. Я занял взвешенную позицию. 

Я сказал: мы не будем мешать этой власти эффективно работать» 

[приклад змодельований на основі фрагментів висловлень різних політиків] 

Використанням інклюзивного «ми» мовець об'єднує себе і свою 

«групу» зі слухачем. Засобом посилення інклюзивності є використання 

займенника «всі», який містить в лексичному значенні компонент спільності. 

Використовуючи дієслівну конструкцію «были очевидцями» мовець ще раз 



обмежує коло «своїх», в яке вводиться адресат, шляхом виключення себе, 

своєї політичної групи і аудиторії, до якої звертається, з участі в « чужий» 

боротьбі. Автор позиціонує себе як «сильну особистість» завдяки 

використанню активу у поєднанні з особовим займенником «я» і 

перформативними дієсловами, що виділяють відповідальність особи за свої 

дії: «я занял» (позицію), «я сказал». 

2.2. Методика аналізу вербально-семіотичних параметрів усного 
спонтанного розмовного дискурсу. 

 Для дослідження вербально-семіотичних параметрів усного 
спонтанного розмовного дискурсу ми пропонуємо застосовувати методику 
[8, с. 20-27], що узагальнює  дослідницькі принципи і категорії 
конверсаційного аналізу [34; 39-41]. Така методика дозволяє встановити 
прототипну (жанрову) форму дискурсу і його контекстуально обумовлені 
змінні, виявити рівень спонтанності або інституційності дискурсу, в тому 
числі відхилення від інституційних параметрів, встановити пропозиційний 
зміст (лексикалізовану інформацію) діалогу. 

Методика включає наступні ланки аналізу (ключові терміни і поняття 
пояснюються в коментарі, який завершує методику).  

1). Виявити секвенції, їх типи / моделі. Визначити те, в якому обсязі 
розмова відповідає моделі секвенцій, обумовленій типом мовної ситуації. 
Обґрунтувати відхилення від прототипної моделі секвенцій. 

2). Визначити ад'яцентні (суміжні) пари. 

3). Описати порядок «взяття мовленнєвого ходу» (характеристики turn-
taking): умовну релевантність, преференційну і непреференційну реакції, 
місця передачі ходу; переривання, паузи, накладання ходів, виправлення, 
зміни тону, сміх і інші змінні конверсаційної структури.  

4). Виявити бічні і вставні секвенції, пре-секвенції та обґрунтувати їх 
функції у розмові. 

5). Проаналізувати суб'єкти дискурсу в аспекті значення їх рольових 
характеристик для мовного обміну (право комунікативної ініціативи, 
стратегії суб'єктів на підтвердження структурної впорядкованості розмови 
тощо). 

Коментар до застосування методики:  



1). Секвенція – послідовність реплік, що пов'язані змістовно і організаційно і 
відділяються від решти тексту. Включає не менше двох мовних ходів різних учасників 
(тобто не менше однієї зміни мовних ходів). При цьому функція ініціюючого 
висловлювання (першої частини пари) встановлюється лише після його контекстуалізації 
з реплікою співрозмовника, і навпаки. Так, хід « Чи не хочете до нас приєднатися?» може 
генерувати таку «другу пару», як: «так, це було б чудово» (згода), «так, якщо це буде після 
шостої (згода під умовою), «ні» (відмова ), «дякую, але ...» ( ввічлива відмова).  

Розмовні дискурси відрізняються прототипними структурами. Зокрема, діалог, 
пов'язаний з наданням послуг, включає секвенції таких мовленнєвих ходів: Привітання - 
Запит послуги - Угода - Прощання. Мовленнєва ситуація «Урок» організована за 
допомогою трикомпонентної секвенції: Вступ / Ініціація - Відповідь / Реакція – Оцінка. 
Відхилення від прототипної моделі, будь-які контекстуально обумовлені змінні 
потребують пояснення. Так, якщо в ході інтерв'ю респондент не відповідає на питання або 
його відповідь не є релевантною, конверсаційний аналітик дійде висновків про те, що 
комунікативні збої в інтерв'ю спричинені невірно обраними стратегіями інтерв'юера або 
недостатньою обізнаністю респондента про правила гри. 

2) Ад'яцентні (суміжні) пари – різновиди секвенцій: парні послідовні дії учасників 
розмови, які пов'язані єдино можливим чином: «Ви складете нам компанію?» - «Із 
задоволенням»; «Can I help you?» - «Thank you, I can help myself». 

3). Порядок «взяття мовленнєвого ходу» описується за допомогою низки 
характеристик, найважливішими серед яких є : 
а ) «умовна релевантність» (conditional relevancy) як здатність першої частини  пари 
генерувати зміст другої. 
Так, релевантною відповіддю на звинувачення є або виправдання, або спростування, 
нерелевантною – наприклад, порада: «А. – Ви завжди запізнюєтесь на урок». «Б. – 
Відпустіть нас раніше»; 

б) преференційна і непреференційна реакції. Зокрема, реакція може бути 
релевантною, але непреференційною. Якщо релевантною реакцією на запрошення є згода, 
то вона очікується одразу після того, як прозвучало запрошення. Відсутність миттєвої 
згоди сприймається як імплікація відмови, тобто як непреференційна реакція, змушуючи 
мовця висувати додаткові аргументи. Зокрема, пауза після ходу «запрошення» змушує 
мовця до наступного мовному кроку, який додатково обґрунтовує запрошення: «А. –  Ти 
не хочеш взяти участь у конференції ? Б. – ( 0.5) (пауза ) . А. – Там буде цікава програма і 
круглий стіл». 

в) місця передачі (взяття) мовленнєвого ходу:  моменти розмови, в яких слухач 
здатний зробити «прагматичні імплікації» про те, який вид мовленнєвого внеску має місце 
і що потрібно для завершення ходу (тобто коли настає його черга говорити). Такі 
«відправні» пункти розмови визначаються учасниками на основі змістовних або 
формальних критеріїв: пауз, tag questions (lovely day today, isn’t it?), форм адресації, 
питальних синтаксичних конструкцій тощо.  

4). Бічні секвенції (side sequences) пов'язані з неправильним розумінням, проханнями 
роз'яснення, повторами тощо. Мають місце тоді, коли частини ад'яцентної пари не 
обов'язково слідують одна за одною. Cеквенція не буде завершена до тих пір, поки 
зберігається релевантність першого мовленнєвого ходу, тобто поки заключна репліка 
секвенції не інтерпретуватиметься як «релевантна» / передбачувана реакція на першу 
репліку.  



Пре-секвенції зазвичай спрямовані на виявлення обставин співрозмовника до того, 
як сформулювати прохання або пропозицію, з метою «збереження» обличчя – власного і 
інтерактанта.  

ПРИКЛАД АНАЛІЗУ: 

(Розмова у маршрутному таксі. Маршрутка стоїть на перехресті. На світлофорі червоне 
світло, зупинка – в 200 метрах). 

1. А. – Водитель, а как бы нам здесь выйти? 

2. Б. (отсутствие ответа) 

3. А. – Водитель, откройте, пожалуйста, дверь. 

4. Б. (0.5) (пауза). 

5. Б. – Ребята, здесь никак нельзя! 

6. А. – Почему? 

7. Б. (0.4) (пауза). 

8. Б. – Потому. 

Прототип обміну висловлюваннями в даному діалозі – модель секвенції 

«прохання – реакція на нього», що набуває вигляду чотирикомпонентної 

структури із таких мовних ходів: прохання – мовчазна відмова (що є такою ж 

релевантною частиною ад'яцентной пари, як і згода) – прохання – відмова –  

спроба з'ясувати причини відмови (що змушує сторону Б до висунення 

додаткових аргументів ) – «нерелевантна» відмова від висунення аргументів. 

Така реалізація секвенції «прохання – реакція» і змінні конверсаціоної 

структури (пауза, пропуск мовленнєвого ходу, лексичні та граматичні 

засоби) дозволяють класифікувати діалог як інституційний дискурс з 

мітігованими владними відносинами. Інституційність виявляється: а) 

об'єднанням комунікантів в «стандартизовану реляційну пару»: «представник 

інституту» (водій) і «клієнт» (пасажир); б) орієнтуванням суб'єктів на 

інститути у вигляді способу звернення («водій») і використання мітігованих 

форм «як би нам тут вийти» або «чи не можна тут вийти» замість імперативу 



«зупиніть / випустіть», що є типовим в ситуації порушення інституційних 

правил. 

Владні відносини виявляються асиметричністю прав мовців: 1) 

формулою невпевненості в 1-му мовленнєвому ході пасажира; 2) правом 

відмови клієнтові («не можна»); 3) використання в мовленнєвому ході 

представника інституту категоричного немітігованого «тому»; 4) 

ігноруванням 2 Б мовленнєвого ходу 1А незважаючи на те, що мовний хід 1А 

оформлений у вигляді питання і, відповідно, утворює місце транзитивної 

релевантності (в секвенції з першим членом «питання» другим членом має 

бути «відповідь»).  

Асиметричність прав інтерактантів проявляється в їх нерівному 

комунікативному статусі, що обумовлює оформлення всієї розмови у вигляді 

бічної секвенції з повторами і проханнями роз'яснення: відсутність 

релевантної відповіді в першій парі мовних ходів змушує пасажира до 

переформулювання прохання в іншій формі. Релевантність прохання 1А 

залишається в силі до тих пір, поки реакції на цей хід будуть 

інтерпретуватися співрозмовниками як «нерелевантні». Єдиною релевантною 

реакцією має бути, на думку запитуючої сторони, перлокутивна дія 

(відкриття дверей маршрутки) або пояснення, чому не можна цього зробити. 

Мітігованість владних / статусних відносин виявляється використанням з 

метою пом'якшення відмови засобів позитивної ввічливості («хлопці», 

«ніяк»). 

 

3. ДРУГИЙ ЕТАП: АНАЛІЗ ЗМІСТОВНО-СМИСЛОВИХ 
ПАРАМЕТРІВ.  

Друга ланка дискурс-аналізу спирається на результати дослідження 

першого, вербально-семіотичного рівня і включає розгляд параметрів, що 

«відповідають» за особливості генерування текстових смислів у дискурсі:  

1. Макропараметрів:  



1.1. змісту тексту як інваріантної частини текстової інформації, що 

співвідноситься із темою і є відносно незалежною від контексту й 

варіативних ситуаційних моделей комунікантів,  

1.2. смислу як варіативної інформативної складової, взаємоузгодженої 

комунікантами на основі «підведення» пропозицій тексту під 

варіативну і контекстуально залежну частину своїх ситуаційних 

моделей з огляду на їх взаємну орієнтованість на реалізацію 

програми інтерактивності і знаходження спільних механізмів 

кодування й інтерпретації тексту;  

2. Параметрів: іплікації, імплікатури, референції, прагматичних і 

семантичних пресуппозицій, інтертекстуальності.  

3.1. Імплікації,  імплікатури (конвенційні, неконвенційні), приклади 
вилучення і розрізнення.  

Імплікації. Вилучення імплікації спирається на лінгвальні (семантичні, 

граматичні) характеристики висловлювання, на структури або слова, що є 

носіями прихованої предикативности і містять додаткову пропозицію, яка 

коментує експліцитно виражену інформацію.  

Приклад аналізу 1: У висловленні «Він регулярно не відвідує заняття» 

основою для імплікації буде адвербіальна семантична ознака, що 

характеризує дію з точки зору її частотності, на основі чого виводиться 

імплікація: «Він, ймовірно, не буде їх відвідувати і надалі».   

Імплікатури (конвенційні, неконвенційні). На відміну від імплікації, що 

є семантичним висновком із висловлення, імплікатури зазвичай не 

маніфестують наслідковий зв’язок, є семантико-прагматичним компонентом 

висловлення, що «мається на увазі», але не виражений окремими словами. 

«А. –- Тобі сподобалася лекція?  

Б. – Лекторка дуже молодо виглядає». 



У наведеному прикладі імплікатурою А вилучається імплікатура 

«Лекція не сподобалась», оскільки висловлення Б. є відхиленням від прямої 

відповіді, про що свідчить, з одного боку, нерелевантність його слів (відхід 

від теми) і, з іншого, недостатня кількість наданої інформації з огляду на 

пряме запитання співрозмовника. Для порівняння, імплікація з цього 

висловлення («дуже молода, отже не зовсім досвідчена») базується на 

семантиці його компонентів  «дуже молодо виглядає». 

Вилучення імплікатур пов’язане з дотриманням (конвенційні 

імплікатури) або порушенням (неконвенційні) кооперативних максим Г.П. 

Грайса [32; 33]  – правил, що в сукупності регулюють обмін інформацією між 

співрозмовниками, залученими до інтеракції. Це максима кількості 

інформації, відповідно до якої мовцеві слід бути настільки інформативним, 

наскільки потрібно; максима якості інформації: «намагайся, щоб твоє 

висловлювання було істинним»; максима релевантності – «не відхиляється 

від теми»; максима способу вираження: «висловлюйся ясно», уникай 

неоднозначності. Порушення максим є знаковим у повідомленні певних 

імплікатур.  

Приклад аналізу 2:  

«А. –- Ми йдемо сьогодні на лекцію?  

Б. – Я так від усього втомився» 

А. має проінтерпретувати відповідь Б. таким чином: його співрозмовник, 

скоріше за все, на лекцію не піде. Така імплікатура відновлюється завдяки 

порушенню з боку Б. максими релевантності, коли замість конкретної 

відповіді він повідомляє інформацію особистого плану, що не має прямого 

відношення до питання А і потребує від нього додаткових зусиль з 

інтерпретації репліки Б.  

Розрізнення імплікації і імлікатури: Приклад аналізу 3:   



«А. – Як ваші взаємовідносини з Котовою? 

Б. – Останнім часом ми намагаємось розмовляти».  

Імплікація «раніше не розмовляли» є семантичним висновком із обставини 

«останнім часом»; імплікація «спілкування вимагає певних зусиль» випливає 

із семантики дієслова «намагатися» (докладати зусиль, щоб дещо зробити, 

без впевненості в успіху)   

Імплікатура «взаємовідносини суттєво не поліпшилися» відновлюється 

внаслідок порушення максим кількості інформації (не надає достатньої 

кількості інформації) і способу вираження (дає ухильну відповідь на пряме 

питання). 

Імплікатури поділяються на загальноприйнятні (конвенційні) і 

мовленнєві  (конверсаційні, комунікативні).  

Конвенційна імплікатура – це імпліцитне значення, яке конвенційно 

виводиться з огляду на те, що люди дотримуються кооперативних максим. 

Як і імплікація, спирається на вербальні характеристики, але не на лексичне 

значення окремих слів, а на цілісне висловлення. Так, у наведеному вище 

прикладі, конвенційною іплікатурою буде «відносини налагоджуються». 

Неконвенціональна (комунікативна) імплікатура відзначається 

«стратегічною відсутністю експліцитності», є контекстуальним висновком. 

Різновидом такої імплікатури є імпліцитні значення, що виводяться 

внаслідок порушення кооперативних максим Г. П. Грайса. В когнітивному 

аспекті конвенційні імплікатури ґрунтуються на загальних 

«стандартизованих» знаннях про світ (фреймах), неконвенційні – на 

особистісних знаннях про ситуацію (ситуаційних моделях), а імплікації – на 

одній із пропозицій фрейму / ознак ситуації. 

Приклад аналізу 4:  

- Микола зараз не з кім не спілкується. 

- Він дуже зайнятий на роботі.  



Конвенційна імплікатура:  йому ніколи. 

Неконвенційна: він спілкується з колегами по роботі. 

Імплікація: раніше спілкувався (ґрунтується на лексичному значенні слова 

«зараз»).   

Ознаки мовленнєвої (неконвенційної) імплікатури. 

1) Може бути скасованою контекстом (Cancellability): у діалозі «-Як ваші 

взаємовідносини з Котовою?- Останнім часом ми намагаємось 

розмовляти».  

імплікатура «взаємовідносини суттєво не поліпшилися» скасовується 

наступним контекстом: Останнім часом ми намагаємось розмовляти. І 

взагалі, ми майже стали друзями.  

2) Обчислюваність (Calculability): імплікатура обґрунтовується за 

допомогою максим кооперації. У наведеному прикладі значимим у 

повідомленні імплікатури є порушення максим кількості інформації і 

способу вираження.  

3) Неконвенційність(non-Conventionality): не є загальноприйнятною, не 

входить до лексичного значення певного слова, не викликається 

використанням певного виразу.   

Ознаки конвенційної імплікатури: не скасовуються контекстом, не 

обґрунтовується за допомогою максим кооперації, є загальноприйнятною, 

виклинається використанням певного виразу. 

Аналіз імлікацій та імплікатур, окрім розширення змістовно-смислової 

інформації, має відповісти на питання: «з якою метою частина інформації 

імплікується і кому це необхідно», що пов’язане вже не з вилученням 

додаткових смислів, а з їх інтерпретацією, отже, з наступним мотиваційно-

прагматичним рівнем. Найчастотнішими є такі варіанти інтерпретації: а) 

інформація опускається як вже відома слухачеві / читачеві; б) імплікується з 

метою стимулювання його евристичної діяльності: має дійти висновків без їх 



нав’язування автором; в) в політичному дискурсі – частина інформації 

залишається невисловленою, якщо її експлікування може привести до 

негативного уявлення про мовця / його групу або, навпаки,  до посилення 

позитивного іміджу чужорідної йому групи; г) інші мотиви імплікування. 

3.2.  Пресупозиції: семантичні (категорійні, екзистенційні, фактивні)  
і прагматичні (міжособистісні, ситуаційні та конвенційно-стратегічні). 
Прийоми вилучення и приклади аналізу.  

Пресупозиції (семантичні, прагматичні). Аналіз цього змістовно-

смислового параметру включає: 1) вилучення семантичних пресупозицій; 2) 

встановлення прагматичних пресупозицій; 3) визначення функції 

пресупозицій у реалізації параметрів наступного мотиваційно-прагматичного 

рівня (стратегії, інтенції адресанта). 

Розрізнення понять пресупозиції і імплікації / імплікатури. 

Найважливішим під час розмежування таких параметрів – визначитися, чи є 

той чи інший смисл новою інформацією, предметом «обговорення» в тексті, 

приписуванням характеристик (суб’єкту, об’єкту, ситуації), тобто 

імплікацією / імплікатурою,  або позатекстовим смислом, передумовою 

спілкування, що вводиться в дискурс як загальновідоме, очевидне для 

учасників комунікативної ситуації, отже, є пресупозицією. 

 Семантична пресупозиція – компонент смислу висловлення, який 

повинен бути істинним для того, щоб пропозиція не сприймалася як 

семантично аномальна або недоречна. Наприклад, висловлення «Він жалкує, 

що миші полюють на кішок» є семантично аномальним, оскільки його 

пресупозицією є помилкове судження. Семантичні пресупозиції можуть 

виявлятися в межах лексико-граматичних значень слів, граматичних форм і 

категорій. Так, наприклад, лексичне значення слів змогти, зуміти відсилає 

до пресупозиції «здатність щось зробити». Пресупозиція щодо 

процесуальності дії, її розвиток із зміною станів індексується граматично в 

іменниках дорослішання, старіння, в'янення, страждання.  



Розрізнюються типи семантичних пропозицій [17, c. 492]: категорійні 

(обмеження на семантичну сполучуваність), екзистенційні (припущення про 

те, що дещо існує) та фактивні (припущення про те, що дещо має місце, 

може мати місце і буде мати місце) (Селіванова). 

Приклади аналізу: 

«Птах вліз у вікно» (із твору іноземного студента): у висловленні порушена 

категорійна пресупозиція специфіки здійснення дії суб’єктом «птах», який 

має літати, а не лазити.  

«Художник, який написав «Танок», належав до постімпресіоністів»: 

екзистенційними пресупозиціями є припущення про існування картини, 

існування художника, існування такої течії, як постімпресіонізм.   

 «Староста групи також не прийшла на семінар»: фактивною пропозицією є 

смисловий компонент «не прийшов хтось ще» (окрім старости).  

Прагматичні пресупозиції – умови або контексти, існування яких є 

необхідним для того, щоб висловлення було зрозумілим у «навмисному» 

значенні, здійснився задум мовця з передачі задуманого значення [5, c. 368-

377]. До таких умов належать статус мовця і слухача, відношення між ними, 

вік, гендер, наявність або відсутність певного оточення, умови успішності 

спілкування та інші прагматичні чинники спілкування. Слід зазначити 

поліфункціональність прагматичних пресупозицій:  вони є одним із 

параметрів дискурсу і, водночас, умовою реалізації змістовно-смислових і 

мотиваціно-прагматичних параметрів. 

Приклад аналізу: 

«Ти, звичайно, не зможеш позичити мені до наступного понеділка 1000 $» 

Прагматичними пресупозиціями для висловлення є знання інтерактантів про 

свою належність до спільної соціальної групи (друзів, знайомих, колег); про 

ступень знайомства і стосунки, що дозволяють звернутися з певним 



проханням, знання про фінансовий стан особи, здатної позичити гроші, 

нарешті, володіння стратегіями негативної ввічливості [21]: чим 

серйознішим є прохання – тим більше маркерів негативної ввічливості воно 

вимагає: у даному випадку – це використання непрямого мовленнєвого акту, 

стратегії «песимістичності» і «мінімізації тиску на співрозмовника» (див. 

нижче коментар до методики дослідження мотиваційно-прагматичних 

параметрів усного дискурсу).  

Прагматичні пресупозиції можна диференціювати на міжособистісні, 

ситуаційні та конвенційно-стратегічні [11, c. 151-155]. 

Міжособистісні пресупозиції включають знання комунікантів один 

про одного (статус, взаємини, гендер, вік, «спільна» інформація про третіх 

осіб, приналежність до соціокультурної групі тощо) і обумовлюють 

можливість застосування стратегій і тактик, програвання певних 

комунікативних ролей з метою забезпечення ефективної інтеракції.  

Ситуаційні пресупозиції стосуються особистісних знань учасників 

спілкування про природу конкретної комунікативної ситуації, в яку 

включений текст. 

Комунікативно-конвенціональні пресупозиції – знання про конвенції і 

соціокультурні норми комунікації та інтеракції, загальнодоступні в даній 

культурі: універсальні правила спілкування – максими кооперації (див. вище 

про імплікатури), жанрові прототипи, рольові інваріанти учасників у певних 

соціальних ситуаціях, особливості застосування й інтерпретації мовленнєвих 

актів, стратегії і максими ввічливості (про останні дві позиції – див. нижче 

коментар до методики дослідження мотиваційно-прагматичних параметрів 

усного дискурсу). 

Усі три види прагматичних пресупозицій утворюють єдиний 

когнітивний контекст інтерпретації тексту / дискурсу, тобто 

використовуються  як спільний для інтерактантов простір контекстуалізаціі, 



в процесі якої текст «пристосовується» учасниками інтеракції до певного 

контексту (сукупності контекстів). 

Приклад аналізу прагматичних пресупозицій: 

«Чому ніхто, крім мене, ніколи не виводить на прогулянку цього пса?». 

Комунікативно-конвенційні пресупозиції: а) знання співрозмовників 

про кооперативні максими і, у разі їх порушення, про правила вилучення 

імплікатур; б) ілокутивна компетенція, здатність використання та 

розпізнавання непрямих мовленнєвих актів – в даному випадку, квеситива з 

ілокуцією директива; в) знання стратегій негативної (віддалення) і 

позитивної (зближення) ввічливості. Зазначені пресупозиції – когнітивна база 

для імплікацій, імплікатур, ілокуцій. 

Саме на зазначених пресупозиціях ґрунтується можливість порушення 

мовцем максим якості / правдивості інформації (за допомогою 

перебільшення «ніхто» і «ніколи»), способу вираження (риторичне питання 

замість прохання) і кількості інформації (відсутність інформації «по суті»). 

Як результат заповнення смислу, імплікованого порушенням зазначених 

постулатів, від співрозмовника очікується конвенційна «Виведи пса» і 

неконвенційні («Пожалій мене»; «Ти не хочеш мені допомогти» тощо) 

імплікатури. 

Вибір комунікативно-конвенційних пресупозицій обумовлений 

міжособистісними  пресупозиціями – знаннями про адресата як про члена 

групи «сім'я», який посідає спільні з адресантом фонові знання, що 

дозволяють редукувати інформацію, ігноруючи кооперативні максими; 

знаннями про взаємовідносини та статусний розподіл ролей в межах групи, 

дистанцію між співрозмовниками, що визначає вибір засобів негативної 

ввічливості і непрямих актів – непрямої мітігованої форми звернення, 

призначеної зберегти «обличчя» самого мовця і адресата, надаючи йому 

вибір, – розпізнати ілокутивну силу питання, чи «не відреагувати».  



Нарешті, ситуаційні  пресупозиції узагальнюють знання комунікантів 

про події, які відбуваються в даній сім'ї і структуруються фреймами «наша 

собака», «мій чоловік», «моя дружина», «наша сім'я», «наші діти», «обов'язки 

по дому».  

3.3. Референція: ланки аналізу. Внутрішньотекстова, 
інтерсеміотична, соціосеміотична референція. Приклади аналізу. 

Дослідження референції як наступного змістовно-смислового 

параметру спирається в дискурс-аналізі на її усвідомлення як інтенційного, 

інтерсуб’єктивного й пресупозиційно обумовленого явища.  Інтенція мовця 

детермінує як вибір референта, так і спосіб його лінгвального представлення 

– проекцію текстового світу на реальну дійсність або на один з «можливих 

світів».  

Аналіз референції передбачає:  

1). Визначення типів референції з огляду на пресупозиції комунікантів щодо 

існування об’єкту / ситуації / стану речей: 

- Ідентифікаційної: мовець і адресат поділяють знання про референт 

(вчора я, нарешті, прочитав ту статтю, що ти мені рекомендував); 

- Інтродуктивної: адресант впроваджує об’єкт / фрагмент позамовної 

дійсності, невідомий адресату (я дуже рекомендую тобі прочитати 

«Структурну антропологію» Леві-Стросса); 

- Неозначеної: інформація про референт не є частиною спільного фонду 

знань жодного з комунікантів (Вийшла якась нова книга з 

лінгвосеміотики).  

2). Виявлення типів референції зважаючи на моделі інтерпретації  

референта (внутрішньотекстова, інтерсеміотична, соціосеміотична), а 

також співвідношення текстової інформації з реальним станом речей 

(ідентифікаційна, змодельована, інтерпретаційна).  



Внутрішньотекстова референція Р1 – авторська модель 

інтерпретації  позатекстової референтної ситуації через встановлення 

логічних (ідентифікаційних, каузативних, характеризації тощо) і 

асоціативних відносин між внутрішньотекстовими референтами (предметів, 

суб’єктів, явищ, ситуацій) в їх проекції на референт тексту. Засоби Р1 – 

експліцитні і імпліцитні номінації, прямі, непрямі або асоціативні відсилання 

– управляють процесом розпізнавання референтної ситуації адресатом. За 

допомогою Р1 встановлюються анафоричні зв’язки, що утворюють 

«референційну» історію внутрішньотекстових референтів в проекції на 

авторське бачення позатекстової референтної ситуації. 

Зазвичай внутрішньотекстова референція реалізуються водночас як 

ідентифікаційна (ідентифікує ситуацію або стан речей) й інтерпретаційна, 

змодельована (наділяє ситуацію додатковими ознаками відповідно до задуму 

і ситуаційної моделі автора, коли зв'язок тексту зі своїм референтом 

опосередкований ключовим концептом).  

Приклад аналізу: ключова для роману С. Беллоу «Герзог» [56]  

ситуація одностороннього листування головного героя – з живими і 

померлими, знайомими і незнайомими людьми, президентами, філософами, 

що пов'язує поміж себе численні внутрішньотекстові референти, є цілком 

можливою в реальності. Водночас, прямий референт (ситуація листування) 

інтерпретується авторською свідомістю як засіб упорядкування Герзогом 

хаосу навколишньої реальності та у власній душі через розміщення себе / 

своїх текстів-листів в світі, а світу – в своїх текстах. Відповідно, всі 

внутрішньотекстові референти пов'язані між собою як етапи на шляху 

головного героя до упорядкування внутрішнього хаосу й інтерпретуються в 

аспекті їх взаємозв'язку (кореферентності) із змодельованим референтом 

тексту – станом речей, при якому щастя – це подолання хаосу, порядок у 

душі. Зв'язок тексту з референтом опосередкований ототожненням концептів 

«щастя = порядок в душі». 



Внутрішньотекстова референція включаються в механізм 

інтерсеміотичної референції Р2 – до ситуації, що узагальнена концептом-

ідеєю тексту, який є маніфестацією його знаковості в текстових семіосферах. 

Під час дослідження цього типу референції основним завданням є виявлення 

лінгвокультурологічної (семіосферної) моделі інтерпретації  референта як 

певного культурно «визнаного» канону, що залучається автором з метою 

узгодження його бачення ситуації або стану речей з культурною моделлю 

світу адресатів. 

Аналіз інтерсеміотичної референції фокусується на двох типах 

анафоричних відношень тексту з інтертекстуальним контекстом: від тексту 

(як однієї з версій референту) – до семіосфери, і від семіосфери (що моделює 

«узагальнену» версію референту) – до тексту. Вектор «від тексту до 

семіосфери» враховує здатність внутрішньої форми тексту, інтегрованою 

його концептом-ідеєю (наприклад, зрівнюванням понять щастя і порядку у 

душі), бути засобом генерування смислів у знаковому просторі текстів, 

гомогенних в концептуальному або смисловому відносинах. 

 Напрям «від семіосфери до тексту» досліджує опосередкованість 

інтерпретації референта інтертекстуальними зв'язками з іншими текстами. 

Приклад аналізу:  в романі «Герзог» зазначений вектор спрямовує 

референцію до текстів з концептуальною дихотомією («заспокоєння-пошук», 

«свобода-залежність», «примирення-протест», «дружба-зрада», «хаос-

гармонія», «цинізм-порядність») і аргументами («Все значні битви 

відбуваються всередині нас»)  як версіями положень речей у реальному світі, 

а також до культурних макросценаріїв рольової поведінки «божевільний 

професор», «Дон Кіхот», «не від сього світу». 

Соціосеміотична референція Р3 – імпліковане відсилання до 

домінантних дискурсів (інституційних, побутової ідеології «здорового 

глузду» тощо) із стереотипним способом позначення певних референтів, що 



«видається» за реальний стан речей. Поширеним механізмом такої 

референції служить заміна референта псевдореферентом, яким виступає 

сигніфікат тексту. Дослідження соціосеміотичної референції включає три 

ланки аналізу: 1) вилучення її засобів; 2) виявлення цінності, що 

маніфестується такими засобами, детермінує ситуаційну модель автора і є 

підставою для заміни референта тексту його сигніфікатом; 3) визначення 

механізму, що забезпечує співвіднесеність цінності з реальними референтами 

і заміну референта псевдореферентом (сигніфікатом).  

Зазвичай засобами соціосеміотичної референції є стереотипні оцінки, 

що вказують на інституційного адресанта, концептуальні метафори, 

лінгвоідеологеми, топоси, згорнуті тексти-відсилання до сценаріїв 

комунікативної поведінки, типових для певних агентів і комунікативних 

ситуацій. 

Приклад: на думку Т. ван Дейка, символічні цінності «толерантність», 

«міжнародна репутація», «культурне розмаїття» завжди індексують 

антирасистський дискурс, в той час як дискурс супротивників імміграції 

спирається на топоси «фінансовий тягар», «економічна ситуація», «культурна 

гомогенність» [46; 49].   

Заміна референта сигніфікатом передбачає:  

а) впровадження ціннісного критерію, що схематично спрощує позначену 

текстом ситуацію або стан речей до ціннісної дихотомії («порядок – анархія», 

«справедливість – несправедливість», «демократія – тоталітаризм» та ін.);  

б) референтне наповнення «порожнього» поняття, що символізує цінність, за 

допомогою звернення до його емпіричних референтів – об'єктів, ситуацій, які 

забезпечують «реальність» цінності в ситуаційної моделі адресатів дискурсу; 

3) витіснення дійсного положення речей (референта тексту) його 

сигніфікатом. 

Приклад аналізу: No matter how much you may disagree with the verdict, the 
riots were wrong. And if we as a society don’t condemn what is wrong, how can we 



teach our children what is right? I believe the lawless social anarchy which we 
saw is directly related to the breakdown of the family structure, personal 
responsibility, and social order in too many areas of our society (…). If we don’t 
succeed in addressing these fundamental problems and in restoring basic values, 
any attempt to fix what’s broken will fail. (…) The underclass is disconnected from 
the rules of American society. For the government, transforming underclass 
culture means that our policies and our programs must create a different incentive 
system. Our policy must be premised on and must reinforce values such as family, 
hard work, integrity, personal responsibility (…).We are a nation of laws, not 
looting (…). We are committed to breaking those gangs and restoring law and 
order. We’re for law and order because we can’t expect children to learn in 
dangerous schools. We’re for law and order because if property isn’t protected, 
who will build the businesses? [58]. 

Знаком референції до дискурсу консерваторів є топос «традиційні 

цінності» (basic values), що свідомо активується як когнітивно-

концептуальний формат інтерпретації різних референтних ситуацій. Зокрема, 

в системі «базисних цінностей» (If we don't succeed in addressing these 

fundamental problems and in restoring basic values, any attempt to fix what's 

broken will fail) розміщується конкретна подія – громадські заворушення у 

зв’язку з порушенням прав чорношкірих американців – з метою її 

схематичного спрощення (узагальнення) й оцінки за аксіологічною шкалою 

добре / погано: riots, lawless social anarchy, looting. Внаслідок цього прямий 

референт тексту (громадські заворушення) включається до анафорічного 

відношення, що трансформує його у псевдореферент «руйнування базисних 

цінностей» (the lawless social anarchy which we saw is directly related to the 

breakdown of the family structure, personal responsibility, and social order in too 

many areas of our society) – версію референту, запропоновану автором як 

концептуальне підґрунтя до інтерпретації змісту події: причина проблеми – 

не в діях конкретних політиків / уряду / поліції / суду, а в руйнуванні 

цінностей. Неодноразове звертання автора до класу референтів поняття 

«базисні цінності» («сім'я», «робота», «церква», «освіта», «закон і порядок», 

«приватна власність») не лише вказує на дискурс-антецедент, яким 

«колонізована» дана цінність, а й уможливлює витіснення референту тексту 

(протесту чорношкірих американців проти несправедливого вердикту суду) 



його сигніфікатом: громадські заворушення, що мали місце у Лос-Анджелесі, 

насправді є безчинством, беззаконною соціальною анархією, грабежами 

(riots, lawless social anarchy, looting з боку тих, хто втратив соціальні 

цінності. 

Отже, аналіз інтерсеміотичної і соціосеміотичної референції дозволяє, з 

одного боку, розкрити механізм розширення смислу тексту, і, з іншого, 

наблизитися до визначення його когнітивно-концептуального підґрунтя 

(четвертого рівня дискурс-аналізу): культурного або ідеологічного коду, 

обумовленого структурами колективного досвіду, ціннісними орієнтаціями, 

поведінковими моделями, стереотипами і архетипами, якими кодуються 

концептуальні структури тексту.   

3.4. Інтертекстуальність у вузькому і широкому смислі.  Методика 
аналізу інтертекстуальності як ланки дискурс-аналізу. Приклад 
аналізу. 

Вивчення інтерсеміотичної і соціосеміотичної референції передбачає 

аналіз засобів інтертекстуальності – як у вузькому, так і в широкому смислі. 

У вузькому смислі інтертекстуальність виявляється у співіснуванні двох або 

більше текстів в одному, що проявляється на змістовно-смисловому, 

жанрово-стилістичному, структурно-композиційному та знаковому рівнях. У 

широкому смислі – це взаємодія ціннісно-смислових позицій комунікантів в 

розумінні М. Бахтіна [2], Ю. Крістевої [12], Р. Барта [1], Ю.М. Лотмана [14], 

що є результатом глобальної контекстуалізаціі тексту як частини загального 

процесу комунікації в текстових семіосферах, гомогенних вихідному тексту в 

концептуально-смисловому плані.  

Методика аналізу інтертекстуальності як ланки дискурс-аналізу:  

1) опис інтертекстуальності у вузькому смислі – як засобів розширення 

змісту тексту за допомогою прямого, непрямого, вільного непрямого 

цитування, наративного повідомлення про мовний акт без викладу його 

змісту, псевдоцитування (коли автор виражає «чужу» безадресантну точку 



зору як підґрунтя для полеміки і висловлення власної точки зору: «Проблема 

не в тому, що….»);  

2) виявлення засобів поглиблення смислу тексту, формування його 

концептуального простору: ремінісценцій (діалогізації текстів на одну або 

концептуально близьку тему на рівні структуротворчих елементів, мотивів, 

алюзій, сюжету, композиції, характеристик дійових осіб, особливостей 

стилю, вербального оформлення) і прецедентних феноменів: цитат з відомих 

творів, афоризмів (Хотели как лучше, получилось как всегда (В.  

Черномирдін), прислів'їв та приказок, міфів, переказів, уснопоетичних творів, 

притч, легенд, казок, універсальних культурних сценаріїв, анекдотів, власних 

назв (відомих історичних особистостей, персонажів літературного твору, 

кіногероїв), що володіють лінгвокультурологічною цінністю; 

 3) визначення засобів, що виявляють взаємодію ціннісно-смислових позицій 

комунікантів  (інтертекстуальність в широкому смислі): семіосферних або 

інституційних концептів, аргументів, топіків, рольових інваріантів тощо;  

4) виявлення типу зв’язку включеного тексту з текстом-реципієнтом: 

діалогізація, спростування тощо;  

5) визначення дискурсивних стратегій і тактик, що реалізуються засобами 

інтертекстуальності.   

Приклад аналізу:  

In the world of the Internet, information technology and TV there will be 

globalization. And in trade the problem is not that there’s too much of it; on the 

contrary, there’s too little of it. The issue is not how to stop globalization. The 

issue is how we use the power of the community to combine it with justice» [25, c. 

47].  

Використання Т. Блеером повторюваної моделі «заперечення з 

наступним ствердженням» імплікує інформацію: «хтось заявляє, що в 



торгівлі «дуже багато» глобалізації і проблема в тому, як її зупинити». 

Іншими словами, має місце псевдоцитування, яке дозволяє приписувати 

суб'єктам «чужого мовлення» будь-які ідеї, з якими полемізує автор. Так, 

звертаючись до людей, які протестують проти глобалізації, Т. Блеер 

приписує їм і «авторство» такого фрагмента, як: «стверджують, що її 

«занадто багато» у торгівлі і це «потрібно зупинити» (хоча протест проти 

глобалізації може бути пасивним, не пов’язаним з закликом до радикальних 

заходів).  

Дихотомічна побудова фрагменту дискурсу за моделлю «заперечення з 

наступним ствердженням» є засобом ціннісної поляризації із залученням 

дихотомічних концептів «прогрес – регрес», «справедливість – 

несправедливість» і конструюванням двох груп суб’єктів за концептуальним 

підґрунтям «ми – вони». «Ми» – всі ті, хто за глобалізацію = за суспільний 

прогрес (In the world of the Internet, information technology and TV there will be 

globalization); «Вони», противники глобалізації – за регрес.  

Отже, в даному випадку йдеться про інтертекстуальність не лише у 

вузькому смислі (із залученням псевдо цитування), але й в аспекті взаємодії 

ціннісно-смислових позицій автора з уявною аудиторією на рівні спільності  

концептів (прогрес, справедливість) і аргументів (глобалізація відповідає 

цінностям сучасного суспільства). Крім того, зважаючи на фонові знання 

адресатів щодо подій 11 вересня 2001 року, використання 

інтертекстуальності можна розглядати як засіб конструювання інституційних 

обмежень на «свободу думок», якщо останні стосуються критики 

глобалізації. В даному  випадку встановлюються асоціативні відносини між 

поняттями незгода – протест – форми протесту, включаючи насильство і 

терор. Концептуальна дихотомія «прогрес-регрес» розширюється за рахунок 

залучення концептів «законність / справедливість» (вербалізовані автором у 

слові justice) і «беззаконня / несправедливість», конструюючи дихотомію 



двох світів: демократії, закону, де все вирішує співтовариство, і іншого світу, 

який не враховує закон.  

 
4. ТРЕТІЙ ЕТАП: АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНО-ПРАГМАТИЧНИХ 

ПАРАМЕТРІВ: комунікативно-особистісних, ситуаційних, інтенційно-
стратегічних   

 

Третя ланка дискурс-аналізу включає розгляд параметрів, що 

маніфестують взаємну орієнтованість учасників дискурсу на інтеракцію, 

фіксують процес і результати їх діяльності із визначення міжособистісних 

відносин на підставі взаємоузгодження авторської інтенції з інтенцією й 

інтерпретантою адресата й розробки взаємоприйнятного інваріанту 

текстового смислу.  

Умовно такі параметри доцільно розподілити на три групи: 

комунікативно-особистісні, ситуаційні, інтенційно-стратегічні. 

Комунікативно-особистісні параметри визначають адресанта і 

адресата, їх комунікативні ролі; таксономії ролей за різними критеріями; 

міжособистісний контекст. 

Мотиваційно-прагматичний аналіз дискурсу в даному аспекті зосереджується 

на вивченні статусно-рольових й ситуативно-комунікативних характеристик 

учасників, їхніх рольових інваріантів і варіативних рольових позицій, парних 

/ конгруентних ролей (методика аналізу комунікативних ролей – див. 

Кравченко). Когнітивною базою мотиваційно-прагматичних параметрів є 

міжособистісний контекст: знання комунікантів один про одного – про 

взаємні соціопсихологічні особливості, рівень знайомства й соціальної 

дистанції із врахуванням соціальних статусів і зумовлених ними ролей. 

Ситуаційні параметри включають місце і час комунікації; артефакти 

матеріального оточення, на яких фіксується увага учасників під час розмови і 

які здатні змінити хід інтеракції; серйозність вимог і формальність, що 



визначають кількість «роботи обличчя» і відповідні стратегії позитивної і 

негативної ввічливості. 

Інтенційно-стратегічні параметри охоплюють комунікативні 

конвенції, стратегії, тактики та комунікативні (семантичні) ходи; їх 

типологію, засоби оптимізації інтерактивності. Когнітивною базою таких 

параметрів є комунікативний контекст – знання співрозмовників про 

соціокультурні норми комунікації та інтеракції: універсальні правила 

спілкування (максими кооперації), умови успішності мовленнєвих актів, 

жанрові прототипи, стратегії і максими ввічливості; ролі (цілі, установки, 

ідеології) учасників у типових соціальних ситуаціях. В аспекті 

конверсаційного аналізу комунікативний контекст вивчається як 

«базисний» нормативний порядок, структури соціокомунікативних практик 

та очікувань, на основі яких учасники конструюють власну поведінку та 

інтерпретують поведінку іншого. Саме цей порядок виявляється в структурах 

розмови і визначає універсальні стратегії інтерактантів і правила міни 

комунікативних ролей. Комунікативний контекст може бути детермінований 

етнокультурним – знаннями про культурні та соціально обумовлені 

відмінності комунікативного етикету і конвенцій міжособистісної 

комунікації, відзначених етнокультурною та субкультурною специфікою. 

Для аналізу і диференціації дискурсів важливими є: 1) особливості 

взаємозв’язку стратегій і комунікативних ролей учасників: вибір ролі як 

механізму реалізації стратегічної програми або, навпаки, вибір стратегій як 

засобу рольової диференціації комунікантів; 2) специфіка комунікативних 

конвенцій і стратегій:  

а) представленість, розподіл і взаємозв’язок комунікативних конвенцій: 

універсальних (етикетних правил комунікативної поведінки; конвенцій 

ввічливості зближення і віддалення, максим й імплікатур спілкування, 

підпорядкованих універсальному принципу співробітництва); інституційних 

(ритуалізованих стандартів мовленнєвої поведінки агентів і клієнтів 



інститутів, що підпорядковані глобальній цілі інституції і зумовлюють 

зустрічні рольові інваріанти «вчитель – учень», «слідчий – допитуваний», 

«лікар – пацієнт» тощо); етноспецифічних – зумовлених соціокультурними 

цінностями різних культур, що є складовою їх лінгвоментальності;  

б) типи комунікативних стратегій – комплексних мовних і немовних дій, 

спрямованих на досягнення тієї чи іншої мети при комунікативній взаємодії 

учасників спілкування:  

кооперативних (аргументативна, інформативна, спонукальна) і конфліктних 

(маніпулятивна, домінування, тиску, мовленнєва агресія, компромісна); 

прагматичних (ван Дейк), комунікативно-ситуаційних (О.С. Іссерс); 

загальних і часткових, спрямованих на варіативну реалізацію макростратегії; 

допоміжних (самопрезентації, статусно-рольових, емоційно налаштувальних 

– О.С. Иссерс) та головних / когнітивних (Дейк, Водак). транспозиції – 

об’єднання негативних моделей або схем через атрибуцію спільних ознак; 

узагальнення – часткової моделі до більш загальної групової схеми; 

референційної або номінації, спрямованої на конструювання внутрішнього 

(«своїх») і зовнішнього («чужих») кіл; предикації – приписування негативних 

або позитивних характеристик; фреймування – як спрямування інтерпретації 

у потрібному напрямі та ін. 

Для аналізу мотиваційно-прагматичних параметрів усного дискурсу ми 

пропонуємо комплексну інтегративну методику, що включає методи, 

методики і прийоми аналізу таких впливових напрямів сучасної 

прагмалінгвістики і дискурс-аналізу, як теорія мовленнєвих актів, теорія 

кооперативних максим і імплікатур Г.П. Грайса, концепція «обличчя і 

ввічливості» П. Браун і С. Левінсон.  

4.1. Методика дослідження мотиваційно-прагматичних параметрів 
усного дискурсу. 

Методика включає наступні ланки аналізу:   



1). Опис дискурсу в термінах дотримання / порушення кооперативних 

максим, використання прямих і непрямих мовленнєвих актів, переважання 

стратегій позитивної або негативної ввічливості.  

2) Визначення імплікатур, що повідомляються внаслідок відхилення від 

передбачуваного дотримання кооперативних постулатів. З’ясування того, з 

якою метою імплікується частина інформації. 

3) Пояснення випадків збігу імплікатури з илокутивною силою мовленнєвого 

акту.  

4) Визначення кооперативної максими, що порушується частіше за інших. 

З’ясування того, з якою метою таке порушення відбувається:  чи пов'язано це 

з жанром дискурсу або з іншими параметрами комунікативної ситуації.  

5) Аналіз ілокутивної сили непрямих актів, а також граматичних форм, за 

допомогою яких здійснюється в дискурсі ілокутивна функція. Визначення 

засобів вираження інших прагматичних параметрів.  

6) Виявлення особливостей дотримання комунікантами умов успішності 

мовленнєвих актів. 

7) Визначення функціонального взаємозв'язку між використанням прямих і 

непрямих мовленнєвих актів, стратегій позитивної / негативної ввічливості, 

максим ввічливості, дотриманням / ігноруванням кооперативних максим, 

появою конвенційних і неконвенційних імплікатур.  

8) Обґрунтування частоти використання зазначених параметрів у ракурсі 

вимог контексту (ситуативного або інституційного), у зв'язку з жанром і 

статусно-рольовими характеристиками комуні кантів. 

Ланки методики не означають лінійної послідовності етапів аналізу, яка 

може порушуватися за умови дотримання основного вектора дослідження: 

від опису параметрів і їх функціонального взаємозв'язку – до виявлення їх 

функції як конститутивних ознак певного дискурсу.  

Коментар до застосування методики: 



1. Теорія кооперативних максим і імплікатур Г.П. Грайса: див. вище про змістовно-
смислові параметри (імплікатури: конвенційні і неконвенційні). 

2. Позитивна ввічливість – «ввічливість зближення», уособлена концептом 
«зацікавленість» і пов'язана з проявом уваги і інтересу до співрозмовника, прагненням до 
взаєморозуміння і злагоди, створенням атмосфери внутрішньогрупової ідентичності. 
Негативна - «ввічливість віддалення», уособлена концептом «незалежність»: мінімізує 
примус, дозволяє зберігати дистанцію між мовцем і слухачем. Акти, загрозливі для 
«обличчя» (face threatening acts) – комунікативні акти, які обмежують свободу особистості 
і можуть вимагати компенсуючих (призначених для відновлення «обличчя») дій: 
наприклад, прямі немітіговані імперативи: зроби, допоможи, прочитай тощо. 
Визначаються 15 стратегій позитивної ввічливості, на які вказують такі лінгвістичні 
параметри: «показники ступеня» (прикметники, прислівники), тактики включення, 
залучення: інклюзивне «ми», спільний сленг, контактні звернення (особисті імена, 
прізвиська, неформальні звернення, демінутиви), використання псевдозгоди та інших 
засобів, що дозволяють уникнути розбіжностей. 10 стратегій негативної ввічливості, що 
реалізуються такими лінгвістичними параметрами: неозначено-особовими, безособовими і 
питальними формами, пасивом з метою імперсоналізаціі висловлювання, тобто виведення 
мовця і / або адресата з дискурсу; дистантних або формальних звернень, непрямих 
мовленнєвих актів, умовного способу, засобів мітігаціі (трошки, одну хвилинку, один 
момент), хеджування (якщо можливо, свого роду, ви не заперечуєте, якщо, ви не хотіли), 
номіналізаціі, генералізації, або встановлення примусу як загального правила («Виховані 
діти так не роблять»), вибаченнях тощо. Стратегії позитивної ввічливості частіше 
реалізуються в експресивних мовленнєвих актах (вітання, прощання, подяки і вибачення); 
негативної ввічливості – в спонукальних актах (прохання, поради, пропозиції і 
запрошення). 

3.Мовленнєвий акт: найбільш визнаною є класифікація Дж. Серля, який залежно від 
ілокутивної мети виділяв: 1) репрезентативи або асертиви із асертивною метою "сказати, 
як йдуть справи": твердження, звіти, описи, розповіді; 2) комісиви із комісивною метою 
"зобов'язати мовця зробити щось" (обіцяю, зобов'язуюсь, клянусь); 3) директиви - акти 
спонукання із директивною метою "спробувати змусити будь-кого іншого (інших) 
зробити щось»: наказ, прохання, порада, вимога, пряме запитання, запрошення; 4) 
декларативи із декларативною метою "змінити світ", "встановити внесення змін 
повноважною особою в статус об'єкта»: призначення на посаду, присвоєння звань, 
винесення вироку (проголошую вас чоловіком і дружиною); 5) експресиви із 
експресивною метою "висловити почуття або установки щодо стану справ, 
представленого пропозиційним змістом акту»: співчуття, вибачення, поздоровлення, 
побажання. 

В прямих мовленнєвих актах ілокутивна мета мовця виражена за допомогою спеціально 
призначених для цього мовних маркерів –  ілокутивних показників. Так, мета спонукання 
адресата до дії прямо виражається перформативними дієсловами (наказую, попрошу і 
т.п.). В непрямих мовленнєвих актах ілокутивна мета формально не позначена 
ілокутивним типом, тобто в їх мовній структурі відсутні спеціальні формальні показники 
ілокутивної функції. Передбачають «додатковий» пропозиційний зміст, який вилучається 
з огляду на обставини комунікативної ситуації при дотриманні умов успішності 
мовленнєвого акту, кооперативних максим тощо.  

Приклад аналізу: 

 «Опять не могу найти эти тапочки». 



Висловлення, що містить показники репрезентативу і адресоване мовцем «до самого 
себе», вимовляється також для здійснення ілокутивного акту директива з іншим 
пропозиційним змістом: проханням про допомогу. Тобто в даному випадку функцією 
мовленнєвого акту служить не стільки констатація факту відсутності речі, скільки 
прохання здійснити перлокутивну дію.  

ПРИКЛАД АНАЛІЗУ на основі комплексної методики дослідження 
усного дискурсу: 

«- Тема сегодняшнего урока имеет для нас особое значение. Насколько 

мне известно, на следующем уроке у нас модуль. Многие из вас пропускали 

занятия и, кстати, до сих пор никто не отработал пропущенные темы. 

Некоторых я вообще вижу впервые. Поэтому мы еще раз остановимся на 

пройденном материале – хотя впереди у нас несколько новых тем, а скоро 

конец семестра. Я надеюсь, вы сами заинтересованы в том, чтобы 

работать быстро и все успеть».  

Якщо ґрунтуватися на класифікації Дж. Серля в її доповненні 

таксономією В.В. Богданова, у наведеному фрагменті виділяються 

адресатно-ініціюючі ілокутивні акти, які спонукають до дії адресата. 

Зокрема, всі висловлювання містять показники репрезентативів, але 

вимовляються також для здійснення ілокутивного акту директиву з іншим 

пропозиційним змістом: прохання бути уважними, працювати швидко.  

Виходячи з бінарного принципу побудови таксономії В.В. Богданова, 

директиви розподіляються на реквестиви (акти прохання, благання, 

заклинання) і адвісиви (поради, рекомендації, пропозиції, запрошення) за 

ознакою вигоди для адресанта (реквестиви) або вигоди для адресата 

(адвісиви). Вигода для адресата (тобто иллокуция адвісива) багаторазово 

есплікується самим мовцем (имеет для нас особое значение; вы сами 

заинтересованы) або формулюється ним в імпліцитній формі (на следующем 

уроке у нас модуль … Многие из вас пропускали занятия … Поэтому мы еще 

раз остановимся на пройденном материале).   

Разом з тим, незважаючи на те, що адресант прагне представити свої 

мовні акти як адвісиви за ознакою вигоди для адресата, аналіз його мовлення 



в аспекті дотримання / порушення кооперативних максим дозволяє 

класифікувати представлені ним репрезентативи як такі, що виявляють  

ілокуцію реквестивів (прохання), тобто вигоду, перш за все, самого 

адресанта. Зокрема, показовим в цьому аспекті є порушення мовцем максими 

кількості інформації, що здійснюється за допомогою таких засобів: 

хеджування (насколько мне известно, кстати, я надеюсь), генералізації 

(многие из вас, некоторых, никто) та інших засобів негативної ввічливості, 

що мінімізують тиск на співрозмовників: псевдозгоди, що дозволяє уникнути  

розбіжностей (вы сами заинтересованы в том, чтобы работать быстро и 

все успеть), непрямого способу висловлення тощо. Ігнорування зазначеного 

постулату є значимим у повідомленні імплікатур: конвенційної (погано 

підготовлені до модулю) і неконвенційної імплікатури прихованого 

«примусу», акту прохання: повинні працювати швидко, повинні 

відпрацювати пропущені заняття. 

У свою чергу, виявлення ілокуції прохання (реквестива) замість 

ілокуції адвісиву (рекомендації, поради), пропонованої для декодування, 

служить підставою для того, щоб запідозрити мовця в нещирості, тобто в 

порушенні максими якості інформації. Результатом ігнорування цієї максими 

стає імплікатура: викладач дбає не стільки про «обличчі» студентів, не 

примушуючи їх до здійснення дії у формі прямих мовних актів, а й прагне 

зберегти власне обличчя, оскільки вочевидь не користується авторитетом, 

який передбачається його інституційною роллю. Смисл «прагне зберегти 

власне обличчя» підтримується імпліцитною характеристикою мовця як 

«невпевненого у собі», що виявляється використанням вставної конструкції 

«наскільки мені відомо». Такий зворот, з одного боку, показує, що мовець 

демонструє дотримання максими якості / правдивості інформації, і, з іншого, 

його бажання «перестрахуватися» на випадок того, якщо повідомлена ним 

інформація виявиться неправдивою. У рольовому аналізі підкреслене 

дотримання принципу якості інформації за допомогою використання 



відповідних формул є підставою для розподілу комуніканта в рольову 

категорію «невпевнений у собі». 

Крім зазначених засобів вираження негативної ввічливості, мовцем 

використовуються стратегії позитивної ввічливості, які підкреслюють 

солідарність і спільність поглядів викладача з аудиторією. Зокрема, мовцем 

встановлюється релевантність інформації для слухачів («имеет для вас 

особое значение»), використовуються вирази, що привертають увагу 

студентів («Я надеюсь, вы сами заинтересованы в том, чтобы…»), 

демонструється інтерес до їхніх потреб в поєднанні з оперуванням знанням 

інформації про аудиторію («многие из вас пропускали занятия», «до сих пор 

никто не отработал пропущенные темы»). Солідарність підкреслюється 

інклюзивним «ми» («имеет для нас особое значение», «мы еще раз 

остановимся», «впереди у нас несколько новых тем»), релевантність 

повідомлення для слухачів – займенником «ви» («многие из вас», «вы сами»).  

Зі стратегіями ввічливості пов'язано використання мовцем максим 

ввічливості: 

а ) максими згоди за допомогою прийому псевдозгоди ( «ви самі зацікавлені 

в тому, щоб...») ; б) максими великодушності, яка реалізується за допомогою 

імплікатури (ризикую заради вас, оскільки можу не встигнути вичитати усі 

теми до кінця семестру) – наслідку порушення максими кількості інформації  

«мы еще раз остановимся на пройденном материале – хотя впереди у нас 

несколько новых тем, а скоро конец семестра....»; в) максими такту, яка 

виражається засобами позитивної ввічливості, що демонструють інтерес до 

потреб студентів. 

Мовцем дотримані умови успішності мовленнєвих актів, що 

здійснюються: а) в інтересах адресата; б) з урахуванням конкретних обставин 

(контексту), в тому числі місця і часу, оптимальних для висунення даної 

ілокутивної мети прохання, оскільки основним критерієм таких актів є 

впевненість мовця в тому, що адресат в змозі дію здійснити; в) з урахуванням 



соціальних статусів і ролей комунікантів: констатація факту - репрезентатив 

набуває ілокутивної сили директива саме в устах викладача (при 

проголошенні рівностатусним суб'єктом, наприклад, одногрупником, 

висловлювання залишалися би репрезентативами).   

Аналіз фрагмента дозволяє зробити певні висновки про жанр, контекст, 

цілі дискурсу, а також про статусно-рольові характеристики його учасників.  

Зокрема, переважання стратегій ввічливості, непрямих мовленнєвих актів, 

порушення кооперативних максим вказує не тільки на те, що комуніканти 

поділяють значну частину спільних контекстуальних знань, але й на 

особливості мовної події «урок» як інституціонального дискурсу, який 

виявляє характеристики жанрової гібридності, насамперед, в аспекті ролей і 

стратегій комунікантів. Так, переважне використання засобів позитивної 

ввічливості в поєднанні з максимами ввічливості (згоди, великодушності і 

такту), а також відсутність загрозливих для «обличчя»  студентів прямих 

мовних актів (вчитель уникає експліцитної оцінки студентів за погану 

відвідуваність і підготовку), виділяють ситуаційні ролі викладача як 

«підзвітного суб’єкта»: «друг студентів», «бажаючий догодити студентам». 

Такі рольові варіанти є реалізацією статусної ролі «представник інституту, 

що надає освітні послуги» (парна роль студентів – «клієнт і споживач послуг 

на ринку освіти»).  

Ролі викладача і використані ним стратегії ввічливості обумовлені 

новим контекстом педагогічного дискурсу в суспільстві споживання (пор. з 

висновками критичного дискурс-аналізу стосовно того, що демократизація 

вищої освіти – свідчення «зміни влади», коли інститути та їх представники 

стають провайдерами освітніх послуг, а студенти – їх основними клієнтами і 

джерелом доходів). 

 

 



 

5. ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП: АНАЛІЗ КОГНІТИВНО-КОНЦЕПТУАЛЬНИХ 
ПАРАМЕТРІВ.   

Заключною ланкою дискурс-аналізу є визначення когнітивно-

концептуальних параметрів дискурсу – характеристик, які виявляють 

особливості представлення події в ситуаційній моделі автора / мовця і вплив 

його дискурсу на соціокультурні уявлення (інтерпретативні фрейми) 

адресатів. У широкому смислі такі параметри забезпечують зв'язок між 

дискурсом і контекстом зважаючи на усвідомленням контексту як 

лінгвокогнітивної категорії, що дозволяє пояснити, з одного боку, спосіб 

впливу соціокультурних чинників на структури тексту / дискурса і, з іншого, 

роль дискурса в формуванні контексту.  

Основним параметром, що зумовлює когнітивно-концептуальні 

особливості дискурсу, є ситуаційна модель – знання комунікантів (досвід, 

установки, почуття, емоції, думки) про ситуації, схожі з тією, що 

представлена в дискурсі. Процес «розпізнавання» знайомої ситуації 

скеровується кореферентними висловлюваннями, при повторенні яких 

створюється лінгвістичний механізм, що викликає концептуальну 

репрезентацію цілісної ситуації, яка містить певний обсяг знань про ознаки 

ключового концепту тексту (концепту-ідеї).  

Ситуаційна модель не є тотожною поняттю контекстуальної моделі. 

Якщо контекстуальна модель є прототипом комунікативних параметрів 

дискурсу, то ситуаційна модель – прототип змістовно-смислових параметрів,  

що наповнює комунікативну матрицю (контекстуальну модель) певним 

змістом – залежно від досвіду перебування комунікантів в аналогічних 

ситуаціях. Поняття контекстуальної моделі корелює з поняттям жанру як 

когніотипу дискурсу. Отже, при аналізі цієї моделі доцільно використовувати 

методики жанрового моделювання, на яких ми не будемо зараз зупинятися 

(див., наприклад, Кравченко, МПД…..) 



Ситуаційна модель формує макроструктуру дискурсу – «абстрактний 

семантичний опис глобального змісту дискурсу» (Дейк 1989: 111-160) або 

його найбільш значущих в концептуальному відношенні фрагментів.  

На рівні семантики тексту макроструктура (як одиниця ментального 

рівня) представлена послідовністю макропропозицій, які виводяться із 

пропозицій, що є семантичними константами висловлювань, на основі правил 

редукції та організації інформації (макроправил).  

Аналіз когнітивно-концептуальних параметрів дискурсу, 

запропонований в даному дослідженні, інтегрує методику когнітивного 

моделювання тексту / дискурсу, що базується на теорії Тойна ван Дейка, з 

елементами методики структурного аналізу міфу, представленої, зокрема, в 

роботах К.Б. Леві-Строса. Такий синтез виправданий перетином 

методологічних і змістовних завдань когнітивного та структурного аналізу. 

Так, У. Еко визначає структуру як результуючу модель спрощуючих 

операцій, що дозволяє розглядати явище з однієї єдиної точки зору й 

«іменувати аналогічним чином різні речі» [1998, с.63-65]. Подібну мету 

переслідує і когнітивний аналіз дискурсу: звести будь-які великі 

послідовності семантичних структур «в кілька семантично організованих 

макропропозиций». Кінцева мета когнітивного аналізу – виявлення 

ситуаційної моделі світу автора, яку він свідомо чи підсвідомо пропонує або 

нав'язує адресату. Таку модель можна порівняти з логічним кодом, що 

пояснює спосіб представлення подій у тексті, логіку розвитку ідей автором і 

т.п. Аналогічну мету ставить перед собою і структурний аналіз міфу: 

запропонувати логічну модель, код для вирішення певної світоглядної 

проблеми.  

Як базисну одиницю аналізу структурні дослідження міфу залучають 

міфему – мінімальну смислову одиницю для виявлення (і, зазвичай, 

подолання) протилежностей: «Життя неминуче веде до смерті, щоб смерть 

породила нове життя» (гусениця, вмираючи, породжує метелика, зерно, 



вмираючи, дає нове життя). Як вважають науковці, виділення міфеми 

обумовлене дихотомічністю міфологічної свідомості.  

З іншого боку, діалектичне осягнення дійсності за допомогою її 

художнього (ідеологічного, наукового) осмислення властиве, на нашу думку, 

не лише міфу. Зокрема, функція міфем в політичному дискурсі полягає у 

вирішенні внутрішнього протиріччя, виділення концептуальної опозиції «ми-

вони», внутрішньої і зовнішньої групи, що, в свою чергу, здійснюється за 

допомогою поляризації «Наших» і «Їхніх» дій у ціннісній дихотомії «добро» 

і «зло», «справедливість»  і «несправедливість», «законність» і 

«беззаконня»,«порядок» і «анархія», «користь» і «марність». Аналіз 

міжнародно-правового дискурсу (див. нижче) дозволяє визначити розвиток 

сучасного міжнародного права як балансування між ціннісними опозиціями 

«суверенітет – загальне благо», «юридична – природно-правова 

справедливість».   

Спостереження щодо інших дискурсивних зразків дозволяє нам 

припустити, що ціннісно-смислові опозиції структурують концептуальне 

простір не лише наративного або ідеологічно маркованого, але й будь-якого 

нетривіального у смисловому відношенні тексту. Основою концептуалізації 

реальності за посередництвом тексту є приписування концепту певної 

пропозиційної характеристики, що зумовлює внутрішню форму тексту, його 

макрознаковість, забезпечує його розпізнавання в семіосфері інших текстів. 

Безальтернативне, лінійне визначення такої характеристики 

перетворюватиме текст на мораль, позбавляючи його смислової 

амбівалентності. Через це визначальною рисою будь-якою «цікавого» тексту 

(що володіє суб'єктивною ентропією) є закладена у ньому можливість 

альтернативної інтерпретації – із виділенням дихотомічного члена тієї 

ключової пропозиції, яка мотивує концептуальний простір тексту 

(наприклад, дихотомічним відповідником пропозиції «щастя – це боротьба» є 

«щастя – це відмова від боротьби, примирення»). Існування дихотомічного 

корелята (навіть якщо автор свідомо не закладає можливість його 



відновлення у тексті) – необхідний фон для інтерпретації концептуального 

простору нетривіальних текстів. Новий параметр концепту (заради якого, 

власне, і створюється текст) є запереченням певної традиційної, типової  (для 

культури, ідеології, науки – залежно від типу тексту) характеристики 

концепту. Так, концептуальний простір роману Жана-Поля Сартра «За 

зачиненими дверима» сконструйований пропозицією, що приписує концепту 

«пекло» характеристику «необхідність спілкування з іншими» («пекло – це 

інші люди»). Такий концептуальний параметр є маркованим (в смислі 

забезпечення макрознакової цінності тексту) на тлі немаркованого члену 

опозиції («пекло – це цілковита самотність») – більш традиційного для 

художньої і буденної свідомості. Ключовий концепт роману Селінджера 

«смисл життя»  сконструйований дихотомічними пропозиціями «уберегти 

себе і інших від руйнівного впливу оточуючого світу» і «прийняти світ, який 

тебе відкидає». 

Ціннісно-смислова опозиція спирається на ідеологеми, ціннісні 

прототипи  (зло-добро, життя-смерть, смиренність-гординя, порядок-анархія, 

щирість-фальш», спокутування-безкарність, закон-беззаконня, 

справедливість-несправедливість) або архетипи, що уособлюють 

загальнокультурні цінності, потреби, якості. Зокрема, аналіз згаданого 

роману Селінджера здійснюється окремими науковцями як пошук 

опозиційних пар, підпорядкованих протиставленню «світ добра (щирості)  – 

світ фальші».  

Отже, окремими ланками когнітивного дискурс-аналізу є, на наш 

погляд, пошук (а) пропозиційної характеристики, що забезпечує цілісність 

концепту тексту, (б) її дихотомічного відповідника як механізму 

забезпечення смислової амбівалентності тексту, внутрішньої суперечливості, 

можливості різних сценаріїв розвитку подій; (в) концептуальних мотиваторів 

(архетипів, прототипів), які обумовлюють етномаркованість, культурну 

маркованість, ідеологічну відміченість представленої текстом і 

альтернативної версій реальності; (г) встановлення концептуально-



смислового зв'язку між опозиційними мотиваторами як коду для вирішення 

певної (зазвичай, світоглядної) проблеми (див. аналіз нижче).  

5.1. Методика дослідження когнітивно-концептуальних параметрів 
дискурсу.  

Методика когнітивно-інтерпретаційного аналізу як заключна частина 

інтегративного методу дискурс-аналізу включає:  

1) Визначення змістовних фрагментів, які експлікують події, стан речей, ідеї, 

уявлення, знання. 

2) Відбір кореферентних фрагментів і їх редукція до пропозицій, які 

виявляють ситуаційну модель автора. 

3) Виявлення дихотомічності, амбівалентності базисних структур тексту, що 

відображають можливість варіативного уявлення та інтерпретації подій 

суб'єктами з різними ситуаційними моделями.  

4) Визначення імпліцитних смислів і їх упорядкування в пропозиції; розподіл 

пропозиций, які (а) підтверджують авторську модель подій  (б) виявляють 

альтернативну ситуаційну модель (можливість іншого сценарію розвитку 

подій і їх інтерпретації, що відрізняється від авторської). 

5) Виявлення явних і прихованих каузальних характеристик тексту на основі 

розмежування фрагментів, які просто слідують один за одним або 

знаходяться один з одним в причинно-наслідкових відносинах. 

6) Упорядкування всіх виявлених пропозиций на основі спільності 

концептуальних мотиваторів: наприклад, для дихотомічної пари «доступ» і 

«заборона» об'єднуючим може бути концепт «свобода» як рівний доступ, що 

не порушує свободи інших (= рівна заборона); поняття «безробіття» і 

«самотність» є гомогенними, оскільки конструюють пропозиційну частину 

концепту «соціальна незатребуваність». Такий етап аналізу, залучаючи 

прототипи, архетипи або інші узагальнюючі структури знань, дозволяє 

обґрунтувати авторську і альтернативну авторській моделі подій виходячи з 

більш широких форматів «зрозумілості» – прототипів колективної свідомості 

(відносини влади, ідеології – в інституційних дискурсах) і архетипів 



колективного підсвідомого (в наративах, спонтанному діалогічному 

мовленні, деяких художніх текстах), що обґрунтовують цю модель. 

7) Виявлення структурного закону, логічного коду, що пояснює смислову 

опозицію і визначає найбільш оптимальний сценарій розвитку подій. 

Найчастіше, такий логічний код організований міфемою: «щоб перемогти 

зло, добро саме має перетворитися на зло (вбити лиходія, чудовисько тощо) . 

У міжнародно-правовому дискурсі засобом забезпечення рівноправності 

держав у використанні космосу / відкритого моря є порушення принципу 

рівноправності через надання додаткових прав і переваг державам, які не 

мають доступу до таких просторів.  

Згідно з запропонованою моделлю аналізу, проаналізуємо фрагмент 

міжнародно-правового дискурсу.  

Принципы использования государствами искусственных спутников Земли для 
международного непосредственного телевизионного вещания 

А. Цели и задачи 

1. Деятельность в области международного непосредственного телевизионного вещания 
с помощью спутников должна осуществляться таким образом, чтобы она была 
совместимой с суверенными правами государств, включая принцип невмешательства, а 
также с правом каждого искать, получать и распространять информацию и идеи, как 
это зафиксировано в соответствующих документах Организации Объединенных Наций. 

2. Такая деятельность должна способствовать свободному распространению 
информации и знаний в области культуры и науки и взаимному обмену ими, 
содействовать развитию образования, социальному и экономическому развитию, 
особенно в развивающихся странах, повышать качество жизни всех народов и 
обеспечивать досуг при должном уважении политической и культурной целостности 
государств. 

3. Соответственно эта деятельность должна осуществляться таким образом, чтобы 
она была совместимой с развитием взаимопонимания и укреплением дружественных 
отношений и сотрудничества между всему государствами и народами в интересах 
поддержания международного мира и безопасности. 

В. Применимость международного права 

4. Деятельность в области международного непосредственного телевизионного вещания 
с помощью спутников должна осуществляться в соответствии с международным 
правом, включая Устав Организации Объединенных Наций, Договор о принципах 



деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, 
включая Луну и другие небесные тела1, от 27 января 1967 года, применимые положения 
Международной конвенции электросвязи и ее Регламента радиосвязи и международных 
документов, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами и прав человека. 

С. Права и блага 

5. Каждое государство имеет равное право осуществлять деятельность в области 
международного непосредственного телевизионного вещания с помощью спутников и 
санкционировать осуществление такой деятельности лицами и организациями, 
находящимися под его юрисдикцией. Все государства и народы имеют право на такую 
деятельность и должны пользоваться благами от ее осуществления. Доступ к 
технологии в этой области должен быть открыт для всех государств без 
дискриминации на условиях, взаимно согласованных всеми заинтересованными 
сторонами. 

6. Деятельность в области международного непосредственного телевизионного вещания 
с помощью спутников должна основываться на международном сотрудничестве и 
поощрять его. Такое сотрудничество должно быть предметом соответствующих 
договоренностей. Особое внимание должно уделяться нуждам развивающихся стран в 
деле использования международного непосредственного телевизионного вещания с 
помощью спутников в целях ускорения их национального развития. 

ПРИКЛАД АНАЛІЗУ: 

Експліцитний зміст нормативних статей тексту редукується у такі 

пропозиції:  

1. Правомірність Документу: редукція статей А1, А3 і заключний фрагмент 

А2, В5, що регламентують необхідність відповідності Документу принципам 

ООН: дотримання міжнародного миру і безпеки, суверенної рівності, 

співробітництва у вирішенні міжнародних проблем, рівноправності, поваги 

прав людини та основних свобод. 

2) Наступність Документу: узагальнення змісту статті Б4 і заключної 

частини А1, що зазначають його відповідність документам ООН і 

міжнародного космічного права.  

3). Дотримання принципам свободи і рівноправності.  

4). Врахування інтересів країн, що розвиваються. 



Зважаючи на те, що принципи рівноправності і свободи є нормами, 

відповідно, Статуту ООН і космічного права, на змістовному рівні 1-3 

пропозиції можуть бути підпорядковані першій пропозиції правомірність 

Документу, визначаючи її статус як макропропозиціі. Пропозиція 

«врахування інтересів країн, що розвиваються» не є узагальненням принципу 

або конвенційної норми міжнародного права, тому вона не підпорядкована 

першій пропозиції і утворює окремий семантичний компонент тексту. 

У свою чергу, правомірність (законність) є одним з ознак концепту 

«юридична / інституційна справедливість» з пропозиційним центром 

«рівність перед законом» (справедливість як рівність для рівних).  

Цей концепт утворює відносини ціннісної дихотомії з концептом-прототипом 

«природно-правова справедливість» (справедливість як «нерівність для 

нерівних»), що в даному тексті визначається пропозицією «врахування 

інтересів країн, що розвиваються». 

Отже, поряд з пропозиціями, що структурують запланований авторами 

концепт-ідею «рівність» із ознаками доступ, свобода, універсальність, не 

менш значущими в концептуальному відношенні є фрагменти тексту, які 

виявляють семи баланс, пропорційність, компенсація, відшкодування, 

перевага, захист, диференціація, інтегровані концептом «нерівність».  

Попередній висновок про концептуальну поляризацію, що виявляє 

внутрішню діалогічність Документа і ціннісно-смислову опозицію, пов'язану 

з різними інтересами двох груп адресатів-інтерпретаторів (з одного боку, це 

«космічні держави», з іншого – держави, які не мають доступу до космосу), 

підтримується результатами наступного етапу когнітивного аналізу тексту - 

визначенням імпліцитних смислових компонентів і їх упорядкуванням в 

пропозиції. 

Імплікація 1 ґрунтується на лексичних і синтаксичних засобах, що 

створюють смислову опозицію «рівність» - «перевага / диференціація»: 



Каждое государство имеет равное право осуществлять деятельность в 

области международного непосредственного телевизионного вещания с 

помощью спутников (сема «рівність»)  –  Особое внимание должно 

уделяться нуждам развивающихся стран (семи «перевага», 

«диференціація»).  Такая деятельность должна способствовать свободному 

распространению информации и знаний (…) особенно в развивающихся 

странах (семи «перевага», «диференціація»). 

Оскільки семи «перевага / диференціація» суперечать обсягу поняття 

«рівність» (рівні права повинні виключати переваги), результатом смислової 

колізії стає імплікація: «переваги» необхідні тому, що не всі країни можуть 

скористатися рівними правами.  

Імплікація 2 виявляється на основі встановлення каузальних відносин 

між смисловими компонентами статті А2: зокрема, переміщення умовного 

звороту при должном уважении политической и культурной целостности 

государств в кінець висловлювання, в його рему, відокремлену від 

тематичної частини «деятельность должна способствовать свободному 

распространению информации» чотирма рядками, дозволяє зробити 

висновок про те, що синтаксична структура статті виконує особливу 

смислорозрізнювальну функцію: тематична частина, ускладнена 

уточнюючим оборотом і дев'ятьма однорідними членами, слугує 

розгорнутим аргументом, що відволікає увагу від негативного аспекту 

космічної діяльності – можливості порушення телевізійним мовленням з 

космосу принципу суверенітету держав. 

Імплікації 1 , 2 упорядковуються в пропозиції : 1 ) країни, що розвиваються 

не можуть скористатися рівними правами з космічними державами; 2 ) 

країни, що розвиваються, можуть понести збитки при реалізації прав 

іншими державами.  



Пропозиції, вилучені завдяки імплікаціям, підтримуються 

імплікатурами. .  

Імплікатура 1 – результат порушення максими кількості інформації за 

допомогою надлишкових повторів, що акцентують, з одного боку, смисл про 

«рівноправність (Каждое государство имеет равное право осуществлять 

деятельность …; Все государства и народы имеют право на такую 

деятельность; «для всех государств без дискриминации») і, з іншого боку, 

про «вигоду» для країн, що розвиваються (содействовать развитию 

образования, социальному и экономическому развитию, особенно в 

развивающихся странах; Особое внимание должно уделяться нуждам 

развивающихся стран (…).  

Відсутня смислова ланка, що має пояснювати надмірність інформації і 

смислове протиріччя (рівні права повинні виключати переваги), 

заповнюється комунікативною імплікатурою: «використання штучних 

супутників Землі для міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення 

може розглядатися як порушення принципу рівноправності (= дискримінація) 

щодо держав, що не мають доступу до космосу». Імплікатура 

підтверджується інтертекстуальним аналізом текстів з аналогічною темою 

(регламентація прав держав здійснювати БТМ) і аргументами (держави, що 

не є космічними державами і не мають супутників, не можуть реалізувати 

прав, передбачених принципами БТМ). Зокрема, розбіжності представників 

держав при обговоренні принципів БТВ зафіксовані текстами Комітету 

Генеральної Асамблеї з Космосу. 

 Імплікатура 2 також пов'язана з порушенням максими кількості 

інформації і активується змістовним повтором «діяльність не повинна 

порушувати суверенних прав держав»: Деятельность (…) должна 

осуществляться таким образом, чтобы она была совместимой с 

суверенными правами государств, включая принцип невмешательства; 

обеспечивать досуг при должном уважении политической и культурной 



целостности государств. Відсутня смислова ланка заповнюється 

імплікатурою «вторгнення в інформаційний простір держав може бути 

порушенням його суверенітету» – як семантичного висновку з зазначених 

нормативних висловлювань на основі пресупозицій про те, що, крім 

мовлення, супутники здатні виконувати інші функції (сканувати інформацію 

про природні ресурси, військові об'єкти тощо), порушуючи принцип 

суверенітету держав. 

Пропозиції «порушення суверенітету», «порушення рівноправності» 

утворюють ціннісно-смислову опозицію з експлікованими текстом 

концептами «правомірність» і «наступність». Логічним кодом до розв’язання 

протиріччя і встановлення смислового зв’язку між опозиційними смислами є 

дихотомічні пари прототипних цінностей, що є концептуальним 

обґрунтуванням сучасної міжнародно-правової ідеології (МПД).  

Ціннісно-смислова колізія, виявлена когнітивним аналізом даного 

Документа,  має подвійне прототипне обґрунтування. З одного боку, це 

дихотомічний взаємозв’язок концептів «суверенітет» і «загальне благо», з 

іншого –  концептів «юридична / інституційна справедливість» і «фактична 

(компенсаторна) справедливість». 

Концепт «суверенітет» інтегрує в міжнародно-правовому дискурсі 

нормативні смисли, структуровані пропозиціями «національна безпека», 

«територіальна недоторканність», «внутрішня компетенція держави». 

Концепт «загальне благо» є когнітивною базою нормативних смислів, що 

регулюють режим «res omnius communis» (загальної спадщини людства), у 

тому числі «принципу свободи дослідження та використання космічного 

простору і небесних тіл». У свою чергу, всередині нормативних комплексів, 

організованих дихотомічними концептами «суверенітет» і «загальне благо», 

виділяються підгрупи опозицій, пов’язаних з субконцептами «національне-

універсальне», «заборона-доступ» (в даному тексті «доступ» реалізується у 

праві користуватися «загальним благом», здійснюючи діяльність з БТМ, а 



«заборона» – не порушувати під час такої діяльності суверенітету як 

політичної і культурної цілісності держава).  

Відповідно, найбільш оптимальний сценарій розвитку міжнародного 

космічного права можна представити у вигляді логічного коду-міфеми, в 

межах якої можливе вирішення ціннісно-смислової колізії: «відмова від 

частини суверенних прав на користь «загального блага» – освоєння 

загальної спадщини людства».  

У свою чергу, оскільки будь-яка відмова від прав потребує 

компенсаторних механізмів, що висвітлюється у концептуальному просторі 

міжнародно-правових текстів як ціннісно-смислове протиріччя «рівність» - 

«перевага / диференціація» (див. аналіз вище). Прототипним обґрунтуванням 

такої ціннісної колізії є дихотомічний взаємозв'язок концептів «юридична / 

інституційна справедливість» і «фактична (компенсаторна) справедливість. 

Першій організований пропозицією «рівність перед законом» 

(справедливість як рівність для рівних) і є прототипною складовою 

імперативних норм міжнародного права і конвенційних галузевих норм (коди 

«правомірність» і «наступність», виділені на основі аналізу експліцитної 

інформації тексту), а також норм, інтегрованих концептом «загальне благо», 

що регламентують принцип свободи для «рівних», яким не можуть 

скористатися всі держави внаслідок обмеженості своїх технологічних і 

матеріальних ресурсів.  

Концепт «фактична (компенсаторна) справедливість має пропозиційний 

центр «природно-правова рівність» (справедливість як «нерівність для 

нерівних») і є прототипним смисловим обґрунтуванням норм, що 

забезпечують режим пільг і преференцій для нерівних суб'єктів 

міжнародного права з метою «вирівнювання умов для досягнення рівності 

результату». 

У свою чергу, всередині нормативних комплексів, організованих 

концептуальною дихотомією «інституційна» і «фактична» справедливість, 

виділяються підгрупи опозицій, пов’язаних з субконцептами «гомогенність –  



гетерогенність», «зрівняння – диференціація», «пропорційність – 

компенсація». 

Когнітивний аналіз текстів, що представляють різні галузі міжнародного 

права, дозволяє нам представити «логіку» розвитку сучасного міжнародно-

правового дискурсу як балансування між двома нормативно-ціннісними 

опозиціями: «суверенітет - загальне благо» і «юридична справедливість - 

компенсаторна справедливість». 
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