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ВСТУП 

 

 

Сучасний етап розвитку лінгвістичної думки відзначається 

зростанням інтересу до проблем дискурсивного аналізу. Центр уваги 

дослідників сфокусований на проблемах співвідношення тексту й 

дискурсу, а також визначенні суті цих понять (Н. Д. Арутюнова, 

А. Д. Бєлова, Р. Водак, І. Р. Гальперін, Т. А. ван Дейк, В. І. Карасик, 

М. В. Карнаухова, М. Л. Макаров, А. П. Мартинюк, І. С. Шевченко, 

О. Й. Шейгал, G. Brown, G. Yule, R.Wodak), риторичних аспектах 

дискурсу (Е. Лавсан, І. А. Стернін, K. K. Campbell, K. H. Jamieson), 

методах його дослідження (П. Е. Орланді), визначенні та класифікації 

інституційних типів дискурсу (В. І. Карасик, R. M. Coulthard). 

Запропонована робота присвячена дослідженню лінгвокогнітивних 

особливостей моделювання знань у сучасному англомовному 

лекційному дискурсі. Лекційний дискурс – це процес і результат 

взаємодії автора-лектора зі студентом-читачем через текст, у якому 

автор використовує встановлений набір дискурсивних маркерів для 

передачі та засвоєння знань студентом-читачем. Важливу роль 

відіграють як інформаційні аспекти лекційного дискурсу, так і 

застосування автором-лектором різноманітних засобів моделювання 

знань у лекції. 

Лекційний дискурс як вербальний продукт учасників комунікації 

реалізується в ситуації педагогічного спілкування й зумовлюється 

метою та завданнями соціального інституту освіти (Н. С. Зубарева, 

В. І. Карасик, О. В. Коротєєва, А. К. Михальська, H. Boillot, P. Bourdieu, 

P. Charaudeau, Ph. Jonnaert та ін.). Цей тип дискурсу вважають 

“зразковим” через його характеристики, серед яких – чіткі соціально-

інституційні межі (застосування в навчально-виховних закладах), єдина 

комунікативна й педагогічна мета (удосконалення інтелектуального, 

психофізичного, духовного розвитку людини), розмежування учасників 

педагогічної взаємодії (викладач і студент), виконання соціально-

інституційних ролей (викладач виступає в ролі “медіатора”, 

посередника, між науковим знанням та концептуальною системою 

студента (роль останнього полягає в засвоєнні наукових знань). 

Письмова лекційна інтеракція – це процес впливу на когнітивну 

систему студента-читача, що реалізується через вибір оптимальних 

засобів моделювання знань, які використовує автор-лектор, посередник 

між науковими знаннями та психофізіологічним потенціалом студента-

читача. 
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Взаємодія викладача-лектора й студента в межах вищого 

навчального закладу будується за тими ж принципами, що й в інших 

освітніх установах, проте дидактичний процес тут має свої особливості, 

пов’язані з організацією навчання, що полягає в розділенні на лекційні, 

семінарські, практичні та контрольні заняття. Лектори не тільки 

викладають знання, й роблять безпосередній внесок у розвиток науки, 

що характеризує їх як посередників між науковою й педагогічною 

сферами. Мета письмового лекційного дискурсу – виклад наукових 

знань. Це накладає відбиток на дискурсивну поведінку автора-лектора та 

студента-читача.  

Письмова фіксація лекції – це чіткий, систематизований виклад 

окремої наукової проблеми або теми. Мета письмової лекції допомогти 

студентам оволодіти методами самостійної роботи з підручниками, 

посібниками, першоджерелами. Лекція – це один із найважливіших 

засобів організації навчальної діяльності студентів, методологічна й 

організаційна основа всіх навчальних занять, зокрема й самостійних. 

Організаційний аспект передбачає, що решта форм навчальних занять 

так чи інакше ґрунтується на лекції, спираючись на неї змістовно й 

тематично. Основна дидактична мета лекції – формування 

орієнтувальної теоретичної основи для подальшого засвоєння 

студентами навчального матеріалу. 

Мета дослідження полягає у визначенні засобів 

лінгвокогнітивного моделювання знань у сучасному англомовному 

лекційному дискурсі, а також у з’ясуванні ролі дискурсивно маркованих 

одиниць у дискурсотворенні. Для її досягнення ставимо такі завдання, 

покликані висвітлити конкретні аспекти наукової проблеми, а саме: 

– розглянути теоретичні засади дослідження сучасного 

англомовного лекційного дискурсу; 

– схарактеризувати когнітивно-інформаційний аспект сучасної 

англомовної лекції; 

– визначити структурні компоненти представлення знань у 

сучасній англомовній письмовій лекції; 

– установити лінгвокогнітивні особливості моделювання знань 

у лекційному дискурсі; 

– виявити специфічні дискурсивні маркери, що сприяють 

структуруванню лекційного дискурсу та впливають на процес 

моделювання наукових знань; 

– виокремити й систематизувати семантичні та синтаксичні 

засоби моделювання знань у сучасному англомовному лекційному 

дискурсі. 

Матеріал дослідження становить 5006 сторінок сучасних 

письмових англомовних лекцій із загального мовознавства (письмові 
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фіксації лекцій складають 13 776 512 друкованих знаків, шрифт Times 

New Roman, 14 кегль, одинарний інтервал), дібраних із Інтернет джерел.  

Результати проведеного дослідження дають змогу стверджувати, 

що основне завдання лекційного дискурсу – донесення інформації 

лектором (автором) до студента (читача) з дотриманням усіх вимог: 

інформаційної насиченості, чіткості викладу, логічної послідовності. 

Під час прочитання лекційного матеріалу студент-читач отримує 

знання. Це своєрідна форма представлення інформації, якій властиві 

внутрішня інтерпретація, структурованість та зв’язність. 

Письмові фіксації лекцій (тексти лекцій) є носієм 

надособистісного кодифікованого наукового знання, усіх його 

теоретичних й емпіричних форм. Питання про когнітивні структури тут 

співвідноситься з когніцією як формою психічних ментальних процесів 

людського мислення та мозку. 

Автор висловлює щиру подяку рецензентам : доктору 

педагогічних наук, професорові Гусак Людмилі Євгеніївні, доктору 

педагогічних наук, професорові Ковальчук Олені Сергіївні, кандидату 

філологічних наук, доцентові Рогач Оксані Олексіївні за критичне 

прочитання цієї праці, корисні зауваження та зацікавлення проблемами, 

що обговорюються. 

Із вдячністю звертаємося до завідувача кафедри прикладної 

лінгвістики Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки, професора Біскуб Ірини Павлівни за сприяння у написанні 

монографії та наукову відданість проблемам, що обговорюються у даній 

роботі. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО 

ДИСКУРСУ 

 

 

Обґрунтування теоретичних засад дослідження лекційного 

дискурсу вимагає аналітичного огляду процесу моделювання знань у 

сучасній когнітивній лінгвістиці та доробку з проблем дискурсу як 

предмета лінгвістичного дослідження, визначення його основних 

підходів, розмежування понять “дискурс” і “текст”, що, в свою чергу, 

допомагає виокремити та проаналізувати основні типи дискурсу, серед 

яких провідне місце належить лекційному, а також виділити його 

лінгвокогнітивні особливості. 

 

 

1.1. Теоретичні засади дослідження моделювання знань у 

сучасній когнітивній лінгвістиці 

 

На сьогоднішній день складно назвати сферу діяльності людини, в 

якій би не використовувався метод моделювання. Особливо це 

стосується сфери управління різними системами та штучного інтелекту, 

де основними є процеси ухвалення рішень на основі отримуваної 

інформації. 

Моделювання – це метод дослідження об’єктів пізнання на їхніх 

моделях; побудова і вивчення моделей реально існуючих предметів, 

явищ і конструйованих об’єктів для визначення або поліпшення їх 

характеристик [290, с. 381]. Тоді як модель, за О. О. Селівановою – це 

абстрактний й ідеалізований знаковий образ спрощеного відтворення 

певного об’єкта (оригінала), штучно створений дослідником із метою 

вивчення ознак, складників цього об’єкта, способів його існування й 

функціонування [288]. 

Моделювання як метод науково-пізнавальної діяльності успішно 

застосовують у тих випадках, коли безпосереднє вивчення об’єкта 

моделювання ускладнене. Типовими об’єктами такого роду є 

мисленнєва діяльність людини й мова у всіх її проявах [28].  

За словами І. П. Біскуб теорія моделювання дає змогу переносити 

особливості структури моделі на сам об’єкт моделювання [28]. 

Процедура моделювання базується на двох процесах, які функціонують 

у когнітології, логіці, кібернетиці, робототехніці: емуляції (копіювання 
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характерних властивостей знань) та симуляції (імітація контекстів і 

прогнозування властивостей знань у цих контекстах) [28]. 

Моделювання знань пов’язане з розділом інформатики, який 

носить назву «Штучний інтелект». Предметом дослідження цієї науки є 

людське мислення. Мета цих досліджень створити комп’ютерну модель 

інтелектуальної діяльності людини. Такі моделі називаються системами 

штучного інтелекту. Основою будь-якої системи штучного інтелекту є 

модель знань і створена на її основі бази знань. Прикладні завдання, які 

вирішуються при розробці систем штучного інтелекту породили 

необхідність моделювання знань, а ми переносимо ці прийоми, до деякої 

міри, на аналіз мовної інформації, представленої у тексті лекції.  

Моделювання знань пов’язане з аспектами подання інформації у 

вербальній і невербальній формах. Важливу роль відіграє факт подання 

інформації таким чином, щоб досягти оптимального засвоєння та 

сприйняття поданого матеріалу. При побудові лекції ми моделюємо 

знання і ця модель втілюється у особливій структурі лекції, оформленні 

та у особливому доборі лексичних одиниць. 

Основними принципами моделювання знань, які ми виділяємо у 

сучасному англомовному лекційному дискурсі є: інформативність, 

дискретність, інтегративність та нормативність. 

За О. О. Селівановою, принцип інформативності визначається як 

текстово-дискурсивна категорія, що відображає взаємодію 

інформаційних просторів всіх модулів дискурсу і забезпечує 

інформаційний баланс інтерактивності адресанта й адресата на основі 

тексту [167, с. 208–215]. 

Інформування не є єдиною метою автора, адресант прагне 

привернути увагу студента-читача, зацікавити у викладеному ним 

матеріалі. 

У письмових фіксаціях сучасних англомовних лекцій цей принцип 

виражається вербальними і невербальними засобами. Вербальні засоби 

представлені у лекції на лексичному, синтаксичному й текстовому 

рівнях, невербальні – за допомогою застосування різних графічних 

засобів: підкреслень, шрифтів, спеціальних позначок. 

Принцип інформативності існує у невід’ємному зв’язку із іншими. 

Досліджувати цей принцип з огляду на його вплив на адресата 

неможливо без залучення принципу інтегративності. Семантична і 

формально-структурна сторони інтегративності віддзеркалюються у 

двох взаємозалежних аспектах: цілісності та зв’язності [86], які є 

невід’ємними для письмових англомовних лекцій. 

Принцип інтегративності тісно пов’язаний з принципом 

дискретності, що є його “зворотною стороною” та необхідною умовою. 

Принцип інтегративності орієнтований на чинник адресата, тобто 
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пов’язаний з процесом сприйняття тексту, а принцип дискретності – на 

індивідуальності визначення кожної з частин лекції. 

Принцип нормативності у письмових фіксаціях сучасних 

англомовних лекцій полягає у використанні автором-лектором норм 

літературної мови з дотриманням усіх граматичних особливостей. 

Перелічені принципи моделювання знань є невід’ємними при 

побудові інформаційно насиченої, структурованої, цілісної сучасної 

письмової лекції, яка служить засобом передачі знань (як форми 

представлення інформації) від автора-лектора до студента-читача. 

Вивчення знань, що реалізуються під час мовленнєвого 

спілкування, розглядається як один з основних напрямів когнітивної 

науки. Сам термін “когнітивна наука” із середини 70-х років минулого 

століття став використовуватися для позначення області, у межах якої 

досліджуються процеси засвоєння, накопичення та використання 

інформації людиною [35]. 

Когнітивна лінгвістика (cognitive linguistics) – це лінгвістичний 

напрям, у центрі уваги якого перебуває мова як загальний когнітивний 

механізм. Когнітивним засобом виступає система знаків, яка відіграє 

важливу роль у репрезентації (кодуванні) й трансформації інформації. 

Ця система, на противагу іншим семіотичним інструментам людини, є і 

зовнішнім, і внутрішнім об’єктом, конституйованим незалежно від нього 

й засвоєним в онтогенезі. Така двоякість мови відрізняє мову від решти 

когнітивних видів діяльності [226, с. 17–18]. У механізмах мови суттєві 

не тільки розумові структури самі по собі, а й матеріальне втілення цих 

структур у вигляді знаків зі своїми значеннями [217, с. 34]. 

До сфери когнітивної лінгвістики належать “ментальні” основи 

розуміння й продукування мови. Результати досліджень у галузі 

когнітивної лінгвістики дають ключ до розкриття механізмів людської 

когніції загалом [232, с. 1], зокрема способів категоризації та 

концептуалізації [270, с. 531]. Оскільки в когнітивній лінгвістиці на 

явище мови, особливо на значення і референцію, дивляться крізь призму 

когніції людини [220, с. 25], то лексична структура мови трактується як 

результат взаємодії когніції людини із семантичними параметрами, 

властивими цій мові [268, с. 414].  

На відміну від решти дисциплін когнітивного спрямування, у 

когнітивній лінгвістиці розглядаються когнітивні структури й процеси, 

властиві людині, а саме: системний опис і пояснення механізмів 

людського засвоєння мови та принципи структурування цих механізмів 

[241, с. 1–2]. Ментальні процеси не тільки ґрунтуються на 

репрезентаціях, а й відповідають певним процедурам – “когнітивним 

обчисленням” [239, с. 37–38; 52], що веде до постановки питань не щодо 

числа й типів операцій, що здійснюються над символами. 
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Основне завдання когнітивної лінгвістики полягає в описі та 

поясненні мовної здатності або знань мови як внутрішньої когнітивної 

структури, що розглядається як система переробки інформації, яка 

складається з кінцевого числа самостійних модулів [282, с. 223] і 

співвідносить мовну інформацію на різних рівнях [54]. 

Знання тлумачать як перевірений практикою й засвідчений 

логікою результат пізнання дійсності, відбитий у свідомості людини у 

вигляді уявлень, понять, думок і теорій. Наукове знання – це система 

знань про закони природи, суспільство, мислення. Наукове знання 

складає основу наукової картини світу й відображає закони його 

розвитку. Наукове знання – результат розуміння дійсності та когнітивна 

основа людської діяльності. Воно соціально обумовлене й володіє 

різною мірою достовірності [287, с. 192]. 

Під “знаннями” розуміємо форму представлення інформації, якій 

притаманні такі властивості: 

1. внутрішня інтерпретація (коли те, чи інше знання несе в собі 

певне наповнення, суть, зміст); 

2. структурованість (уключення одних інформаційних одиниць до 

складу інших); 

3. зв’язність (можливість зміни тимчасових, каузальних 

просторових або іншого роду відношень) [27, с. 388]. 

У межах нашого дослідження виділяємо такі напрями 

представлення знань, необхідні для розуміння матеріалу лекції, 

представленої автором-лектором: 

а) подання знань. У рамках цього напряму йдеться про 

формалізацію й подання знань у пам’яті. Для цього розробляються 

спеціальні моделі подання знань, упроваджуються різні типи знань;  

б) маніпулювання знаннями. Щоб знаннями можна було 

користуватися при розв’язанні завдань, варто навчити студента-читача 

оперувати ними. У рамках цього напряму розробляються способи 

поповнення знань на основі їх неповних описів, створюються методи 

достовірного й правдоподібного висновку на основі наявних знань, 

пропонуються моделі міркувань. Маніпулювання знаннями дуже тісно 

пов’язане з поданням та моделюванням знань, і розділити ці напрями 

можна лише умовно; 

в) сприйняття. Цей напрям уключає розробку методів 

моделювання знань та подання інформації про зорові образи в базі 

знань, створення методів переходу від зорових сцен до їхнього 

текстового опису й методів зворотного переходу; 

г) навчання. Для розвитку здатності студента-читача до навчання, 

тобто до розв’язання завдань, із якими він раніше не стикався, 

розробляються методи формування умов завдань за описом проблемної 

ситуації, методи переходу від відомого рішення окремих завдань 
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(прикладів) до рішення загального завдання, створення прийомів 

розбивки вихідного завдання на більш дрібні й уже відомі для читача.  

Отже, із уведенням терміна “знання” з’являється властивість 

“усвідомлювати”, тобто “розуміти” свої інтелектуальні можливості.  

Звернімо увагу на деякі аспекти подання знань. Перед тими, хто 

займається проблемою подання знань (автори), постає питання про те, 

що таке знання, яка його природа й основні характеристики. 

Поданню писемних даних властивий пасивний аспект: книга, 

таблиця, графічна фіксація лекції, заповнена інформацією пам’ять. 

Також існує активний аспект подання знань: набуття знання повинне 

стати активною операцією, що дає змогу не тільки запам’ятовувати, а й 

застосовувати сприйняті (засвоєні) знання для міркувань на їх основі 

[191]. 

Виявлення та дослідження когнітивних структур наукового знання 

показують на першому плані існування наукового знання саме в 

знаковій структурі мови. Текст є носієм надособистісного 

кодифікованого наукового знання, усіх його теоретичних й емпіричних 

форм. Питання про когнітивні структури тут співвідноситься з когніцією 

як формою психічних ментальних процесів людського мислення та 

мозку. 

Відзначаючи відсутність суворих критеріїв когнітивності 

лінгвістичного дослідження, І. М. Кобозєва фактично виходить із більш 

широкого розуміння когнітивного, ніж когніція людини [82]. 

Представлення знання, що охоплює логічне отримання нового 

знання, а також передачу складних семантичних значень, – частина 

сучасних розробок штучного інтелекту. Важливим підходом у сфері 

представлення знання, як відзначає Дж. Ф. Люгер, є “вибір і ступінь 

деталізації атомарних символів для представлення знання” [115].  

Дослідження когнітивного в мовних структурах наукових текстів 

дає змогу акцентувати увагу на виробленні знання не як соціологічній, а 

як когнітивній, внутрішньо властивій знанню категорії. 

Текст як носій когнітивних конструкцій, що знайшли свій відбиток 

у мовній формі знання, – важливе свідчення змін, що відбулись у 

виробленні наукового знання. У цьому смислі знаковість тексту є 

формою культури, справжнім свідченням зростаючого значення науки 

як форми культури. 

Основна теоретична форма організації наукового знання – теорія –

визнається певною ідеальною конструкцією, що не втілюється в 

жодному з текстів зокрема ні в їх сукупності. Концептуальним 

підґрунтям єдності сьогодні виступає системність, яка розглядається в 

семіотичному (наявність знакової системи), логічному (наявність 

логічної будови теорії) та гносеологічному (існування так званого 

“предметного світу” теорії, що складається з єдності її абстрактних 
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об’єктів) [91] аспектах. Сучасні наукові тексти все більше стають 

формою інформаційного представлення знань у наукових дослідженнях. 

 

 

1.2. Дискурс у лінгвістиці та основні підходи до визначення 

поняття “дискурс” 

 

Кінець XX – початок XXI століття відзначені в лінгвістиці 

положенням про те, що вивчення мови може вважатись адекватним 

лише під час опису його функціонування в процесі комунікації. “Якщо 

попередня (статична за своєю суттю) лінгвістика в пізнанні мови 

походить від таких мовних об’єктів, як текст, пропозиція, слово або його 

граматична форма, то діяльнісна лінгвістика (у вигляді, передусім, 

прагматики в найширшому розумінні цього слова) починається від 

людини, її потреб, мотивів, цілей, намірів та очікувань, від її практичних 

і комунікативних дій, від комунікативних ситуацій, у яких вона бере 

участь або як ініціатор і лідер, або як виконавець «другої» ролі” [10]. 

Чіткого й загальноприйнятого визначення поняття “дискурс”, що 

охоплює всі випадки його вживання, не існує. Так, у французькій мові 

слово “discours” означає динамічну мову. У словнику німецької мови 

Якоба та Вільгельма Грімма “Deutsches Wőrterbuch” 1860 р. подано таке 

тлумачення цього слова: 1) діалог, бесіда; 2) мова, лекція [290].  

У лінгвістичному енциклопедичному словнику дискурс визначено 

як “зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними, прагматичними, 

соціокультурними, психологічними та іншими формами; текст, узятий у 

подієвому аспекті; мова, що розглядається як цілеспрямована соціальна 

дія, як компонент, що бере участь у взаємодії людей і механізмів їхньої 

свідомості (когнітивних процесах)” [284]. 

У спрощеному вигляді дискурс уключає “всі форми мовної 

інтеракції, формальної й неформальної, а також письмові тексти всіх 

видів” [259, с. 7]. 

У лінгвістичній літературі термін “дискурс” використовується 

дуже широко, що засвідчують праці О. М. Ільченко (2002); 

В. І. Карасика (2002); К. Я. Кусько (2001); М. Л. Макарова (2003); 

І. С. Шевченко, О. І. Морозової (2005); В. Є. Чернявської (2007); 

D. Schiffrin, D. Tannen, Heidi E. Hamilton (2001) та ін. Дискурсологія стає 

провідним напрямом сучасних лінгвістичних студій, хоча й залишається 

чимало непорозумінь у тлумаченні її базових понять. Як зазначає 

О. С. Кубрякова, “широке розповсюдження терміна «дискурс» у 

сучасній лінгвістиці зовсім не означає, що за ним уже закріплено зміст, 

який можна було б уважати загальновживаним” [106, с. 23]. 
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У “Короткому словнику термінів лінгвістики тексту” 

Т. М. Ніколаєвої “дискурс” характеризується як багатозначний термін 

лінгвістики тексту, що вживається великою кількістю авторів у майже 

омонімічних значеннях. Найважливішими з них є: 1) зв’язний текст; 2) 

усна розмовна форма тексту; 3) діалог; 4) група висловів, пов’язаних між 

собою за змістом; 5) мовний твір – письмовий або усний [127, с. 467]. На 

думку Н. Н. Миронової, “дотепер сформувалися два основні поняття 

дискурсу: 1) дискурс як текст, що актуалізується в певних умовах, і 2) 

дискурс як дискурсивна практика” [122, с. 12]. Н. А. Коміна, як і 

Д. Шифрін, у дослідженні дискурсу виділяє шість основних напрямів: 

теорію мовних актів, інтеракціональну соціолінгвістику, етнографію 

комунікації, прагматику, конверсаційний та варіативний аналізи [90]. 

І. П. Сусов характеризує аналіз дискурсу як сукупність низки течій у 

його дослідженні [188, с. 273–274]. В. Е. Чернявська зводить розуміння 

дискурсу до двох типів: 1) “конкретна комунікативна подія, що 

фіксується в письмових текстах та усній мові, здійснювана у 

визначеному когнітивно й типологічно обумовленому комунікативному 

просторі”; 2) “сукупність тематично співвіднесених текстів” [203, с. 14, 

16]. 

К. Серажим здійснила таку спробу аналізу, уточнення та 

узагальнення поняття дискурсу: “Дискурс – це складний 

соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного середовища, 

який, по-перше, детермінується (прямо чи опосередковано) його 

соціокультурними, прагмаситуативними, психологічними й іншими 

(констатувальними чи фоновими) чинниками, по-друге, має «видиму» – 

лінгвістичну (зв’язний текст чи його семантично значущий та 

синтаксично завершений фрагмент) та «невидиму» – екстралінгвістичну 

(знання про світ, думки, настанови, мету адресанта, необхідні для 

розуміння цього тексту) структуру й, по-третє, характеризується 

спільністю світу, який «будується» впродовж розгортання дискурсу його 

репродуцентом (автором) та інтерпретується (слухачем, читачем тощо)” 

[170, с. 89]. 

Ми виділяємо три основні напрями застосування цього терміна: 1) 

власне лінгвістичний, де дискурс розглянуто як мову, вписану в 

комунікативну ситуацію; як вид мовної комунікації, як одиницю 

спілкування; 2) дискурс, використаний у публіцистиці, висхідний до 

французьких структуралістів, насамперед до М. Фуко; 3) дискурс, який 

застосовується у формальній лінгвістиці, що намагається ввести 

елементи дискурсивних понять в арсенал генеративної граматики 

(Т. Райнхарт, Х. Камп). 

Дискурс для когнітивістів – це, передусім, “сукупність розумових 

операцій під час обробки мовних даних та позамовної ситуації в процесі 

породження мови” [121, с. 190]. Т. В. Мілевська розглядає дискурс як 
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“сукупність мовномисленнєвих дій комунікантів, пов’язану з пізнанням, 

осмисленням і презентацією світу тим, хто говорить, та осмисленням 

мовної картини світу того, що сказано адресатом” [121]. 

В. В. Петров і Ю. Н. Караулов дають таке визначення: “дискурс – 

це складне комунікативне явище, що включає, окрім тексту, ще й 

екстралінгвістичні фактори (знання про світ, думки, установки, цілі 

адресанта), необхідні для розуміння тексту” [143, с. 8]. 

В. З. Дем’янков уточнює попередні дефініції, уключаючи в них 

характеристики, що стосуються різних дисциплін – семіотики, теорії 

комунікації, соціології, модальної логіки тощо: “Дискурс – довільний 

фрагмент тексту, що складається більше ніж з одного речення або 

незалежної частини речення”. На думку автора, дискурс не завжди 

концентрується навколо деякого основного концепту, створює загальний 

контекст, який описує дійових осіб, об’єкти, обставини, пору, вчинки й 

ін., визначається не стільки послідовністю речень, скільки тим 

загальним для творця дискурсу і його інтерпретатора світом, який 

“будується” по ходу розгортання дискурсу. Науковець вважає, що 

початкова структура для дискурсу має вигляд послідовності 

елементарних речень, пов’язаних між собою логічними зв’язками 

кон’юнкції, диз’юнкції та ін. [52, с. 7]. Це визначення є найповнішим у 

сучасній теорії мовознавства [181, с. 38]. Дискурс у цій дефініції 

визначається як “величина”, не адекватна, не синонімічна з текстом, а 

значно ширша. 

І. П. Сусов розуміє дискурс як ієрархічно конструйовану складну 

структуру, що складається з трьох рівнів, а саме: формально-

семіотичного, когнітивно-інтерпретувального й соціально-

інтерактивного [187, с. 7–13]. Ті ж самі рівні представлені й у 

Ю. Н. Караулова, проте в іншій термінології – це вербально-

семантичний (нульовий), тезаурусний (перший) і мотиваційно-

прагматичний (другий). На думку П. В. Зернецького, простір дискурсу 

чотиривимірний. Його вплив будується за осями, що одночасно діють у 

сфері сигматичних (комунікативне розгортання адресантом 

особистісних змістів (думки)), семантичних (змістовна інтерпретація 

знака, що передає стосунки знака і його розумового 

еквівалента /значення / і власну сукупність знань про світ через 

з’ясовану в соціумі систему понять, категорій і т.п.) і прагматичних 

координат (зв’язує створення і використання в мовному потоці одиниць 

мовної діяльності з прогнозованою дією відповідного тексту на адресата 

і його відповідною мовною/немовною активністю), а також за віссю, що 

діє протяжно в часі й мовному просторі, синтаксичній координаті 

(описує сукупний мовний вплив на адресата послідовності одиниць 

мовної діяльності в рамках одного дискурсу або мовного акта). Кожна 

наступна одиниця мовної діяльності, особливо тематична (топікальна), 
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створює свій мікропростір. Отже, простір дискурсу має квантовану, 

переривчасту і водночас безперервну (з урахуванням зв’язку 

сигматичної, семантичної й прагматичної координат одиниць мовної 

діяльності в мові) природу комунікативного впливу на адресата. Мовний 

простір конкретного дискурсу особи розглядається як розгорнена за 

цими координатами інтеграція елементарних «мовнодіючих сил»: 

аргументативна (семантика), мотивуюча (сигматика), прагматична 

(прагматика) й акумулююча (що нагромаджує) – синтактика [67, с. 62]. 

Отже, у дискурсі втілюється простір соціальної взаємодії, 

опосередкованої засобами тієї або іншої мови. Він породжується та 

оформляється на основі динамічного впливу різнорівневих категорій – 

понятійних, прагматичних, семантичних, граматичних й ін. 

У зв’язку зі складністю формалізації дискурсивних досліджень, 

“дискурс” не є центральним об’єктом формальної лінгвістики, проте 

окремі мовознавці намагаються використовувати дискурсивні поняття в 

арсеналі генеративної граматики (наприклад Т. Райнхарт, Х. Камп). 

О. В. Александрова та О. С. Кубрякова зазначають, що “дискурс 

слід розуміти як когнітивний процес, пов’язаний із реальним творенням 

мовлення, продукуванням мовленнєвого твору… Дискурс – явище 

процесуальне, дійове, … це синхронно здійснюваний процес 

породження тексту або ж його сприйняття ” [105, с. 19–20]. 

Т. А. ван Дейк розглядає дискурс як текст, занурений у ситуацію 

спілкування, і пропонує безліч його вимірювань. Із позицій 

прагмалінгвістіки дискурс – це інтерактивна діяльність учасників 

спілкування, обмін інформацією, вплив один на одного, застосування 

різних комунікативних стратегій, їх вербальне й невербальне втілення в 

практиці спілкування [233; 222].  

Н. І. Андрейчук виділяє два ключових поняття, які є важливими 

для обґрунтування поняття дискурсу: мовленнєва діяльність і текст. Два 

аспекти мовлення – процесуальний і матеріальний – лягли в основу двох 

трактувань дискурсу і створення для визначення його вмісту 

привативних опозицій дискурс – текст і дискурс – мовленнєва 

діяльність. Як результат дискурс вивчається як текст у тому чи іншому 

модусі його існування або як процес спілкування. Більшість сучасних 

концепцій дискурсу беруть за основу поняття тексту [5, с. 120]. 

У нашій науковій розвідці термін “дискурс” використано 

безпосередньо в лінгвістичному значенні й визначено як лінгвістичну 

одиницю спілкування, яка відображає диференційоване різноманіття 

картини світу, що включає: 

1. ситуації соціальної взаємодії, які типізуються; учасників 

соціальної взаємодії;  

2. соціальні норми та конвенції;  

3. культурологічні уявлення й форми. 
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Отже, у сучасному мовознавстві включення лінгвістичних 

досліджень користувачів мови в наукову парадигму привело до того, що 

антропоцентричний чинник став центральним, таким, що визначається 

при вивченні різних аспектів мовознавчої науки. Цілком імовірно, що 

вказане явище є однією з причин виникнення нової лінгвістичної 

одиниці – дискурсу, що враховує, окрім лінгвістичних, екстралінгвальні, 

прагматичні, соціокультурні, психологічні та інші чинники. 

Термін “дискурс” уживається в сучасній науці в декількох 

значеннях і стосовно різних об’єктів. У значенні “впорядкованої 

узгодженої думки”, “предмета думки” його вживання схоже до 

латинського “discursum”, що означає “втечу до й від”. В англомовній 

літературі “дискурс” трактують як контрольований розумовий процес, 

результат якого “повинен бути впорядкований так, щоб він міг логічно 

вписуватися в ідейний контекст чи то проповідь, науковий трактат, мову 

або нарис”. Водночас слово “дискурс” часто вживається для позначення 

усних форм мовлення на противагу писемним [73]. 

Використання терміна “дискурс” для опису типів мислення 

пов’язане з роботами Мішеля Фуко [242, 243], написаними у 70-х рр. 

ХХ ст. Поступово “дискурс” стає новим членом опозиції, уведеної 

Фердінандом де Соссюром, langue-parole. Такий підхід має на меті 

конкретний прояв мови на противагу мовній системі в цілому. У 80-ті рр. 

вважали, що “дискурс не описує світ, а формує його, є суттю пізнання й 

самовираження” [254, с. 60]. 

Д. Шифрін [266, с. 20–43] виділяє такі три основні підходи. 

Перший підхід здійснюється з позицій формально або структурно 

орієнтованої лінгвістики та визначає дискурс просто як “мову, вищу за 

рівень речення або вищу за словосполучення” – “language above the 

sentence or above the clause”. Цей погляд поділяють М. Стабс [276, с. 1], 

Д. Шифрін [266, с. 23], Х. Стейнер і Р. Велтман [274], А. Стенстром 

[275] й інші дослідники. Проте нам ближча думка М. Л. Макарова, який 

вважає, що “надмірно високий рівень абстракції цієї моделі робить її 

непридатною для аналізу природного мовного спілкування” [118, с. 14].  

Другий підхід, котрий виділяє Д. Шифрін, дає функціональне 

визначення дискурсу як будь-якого “вживання мови”: “the study of 

discourse is the study of any aspect of language use” [240, с. 65]; “the 

analysis of discourse, is necessarily, the analysis of language in use” 

[224, с. 1; 266, с. 31]. Така позиція припускає обумовленість аналізу 

функцій дискурсу вивченням функцій мови в широкому 

соціокультурному контексті.  

У трактуванні третього підходу Д. Шифрін підкреслює взаємодію 

форми й функції: дискурс – це “вислови” [266, с. 39–41]. Мається на 

увазі, що дискурс не простий набір ізольованих одиниць мовної 

структури, “більшої за речення”, а сукупність функціонально 
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організованих, контекстуалізованих одиниць уживання мови. Водночас 

недоліком такого трактування є відсутність чіткого визначення вислову. 

Згідно з концепцією В. І. Карасика, існує декілька підходів до 

розуміння суті дискурсу: 

1) комунікативний: дискурс як вербальне спілкування (мова, 

уживання, функціонування мови) [275, с. 9], діалог, бесіда, тобто тип 

діалогічного вислову [265], мова з позиції того, хто говорить, на відміну 

від оповідання, яке не враховує такої позиції [172, с. 26–27], єдність 

регулярно-колективного й творчо-індивідуального зародження мови 

(рекурсії та дискурсії) [32, с. 15];  

2) структурно-синтаксичний: дискурс як фрагмент тексту, тобто 

освіта, що перевищує рівень пропозиції (надфразова єдність, складне 

синтаксичне ціле, абзац, кортеж реплік у діалозі) [62, с. 170], або як 

розгорнутий зміст тексту у свідомості одержувача мови (дискурсія як 

процес розгортання тексту у свідомості одержувача інформації) 

[94, с. 10]; 

3) структурно-стилістичний: дискурс як нетекстова організація 

розмовної мови, що характеризується нечітким поділом на частини, 

пануванням асоціативних зв’язків, спонтанністю й високою 

контекстністю [174, с. 122]; 

4) соціально-прагматичний: дискурс як текст, занурений у 

ситуацію спілкування, у життя [14, с. 136–137], або як соціально чи 

ідеологічно обмежений тип висловів, наприклад феміністський дискурс 

[172, с. 26–27], або як особлива “мова в мові”, що виражає особливу 

ментальність і що має свої тексти [181, с. 38]. 

За словами В. І. Карасика, виділені підходи можуть і доповнювати, 

і суперечити один одному. “Викликає заперечення як дуже широке, так і 

дуже вузьке розуміння дискурсу, у першому випадку один із термінів 

надмірний (або мова, або дискурс), у другому ми зіштовхуємось із 

типом дискурсу, обмеженим за соціальними, жанровими та дейктичними 

ознаками” [78, с. 28]. 

Дискурс як структурно-синтаксичне явище – це складне мовне 

утворення в складі тексту, що вимагає термінологічного позначення 

(наприклад, М. Я. Блох запропонував термін “диктема” – Блох, 1986: 

123), але позначення базових граматичних одиниць (словосполучення, 

речення, вислів, текст) не утворюють єдиної понятійної системи, 

оскільки і формально, і змістовно належать до різних, інколи-несумісних 

граматичних теорій. Щодо понять емічного типу (“грамема, синтаксема, 

текстема”, зручних у плані термінологічної єдності в ряді “фонема, 

морфема, лексема”), то у вітчизняній граматиці ці поняття не отримали 

широкого визнання й залишилися індивідуальним науковим 

інструментарієм окремих дослідників. Важливо те, що структурно-

синтаксичний підхід до тексту певною мірою суперечить решті підходів, 
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оскільки він заснований на структурному розумінні мови, тоді як інші 

підходи – на комунікативному (діяльнісному, прагматичному) розумінні. 

Соціально-прагматичний підхід до дискурсу не суперечить 

структурно-стилістичному, а лише переакцентовує увагу дослідників: 

відповідно до основного завдання прагмалінгвістики в центрі уваги 

виступає мовна дія, учасниками якої виступають певні типи мовних осіб, 

що діють в рамках певних обставин і умов спілкування [78, с. 30]. 

Соціолінгвістичний підхід дослідження дискурсу припускає аналіз 

учасників спілкування як представників різних соціальних груп та аналіз 

умов спілкування в широкому соціокультурному контексті [224].  

Отже, незважаючи на безліч підходів і визначень “дискурсу”, які 

зазвичай наводяться в лінгвістичній літературі, це поняття все ще 

залишається розмитим, як і поняття мови, суспільства, ідеології й ін. Його 

постійне розширення свідчить не тільки про приналежність дискурсу до 

так званих лінгвістичних універсалій (linguistic universals), але й про 

різноманіття підходів дослідження цього складного комунікативного 

явища. Якими б не були відмінності у визначенні дискурсу, їх об’єднує 

одне: дискурс – це мовне спілкування. 

 

 

1.3. Дискурс у сучасній когнітивно-дискурсивній науковій 

парадигмі 

 

Поняття “дискурс” закріплене за різними сферами соціальної 

комунікації й вивчається з різних позицій, наприклад прагмалінгвістики, 

психолінгвістики, лінгвостилістики, структурної лінгвістики, 

лінгвокультурології, соціолінгвістики та ін. [139]. Так, наприклад, 

В. І. Карасик вважає, що: 

• із позицій прагмалінгвістики дискурс є інтерактивною 

діяльністю учасників спілкування, установленням і підтримкою 

контакту, емоційним та інформаційним обміном, здійснення впливу 

один на одного, переплетення вмить змінних комунікативних стратегій і 

їх вербальних та невербальних утілень у практиці спілкування, 

визначення комунікативних ходів у єдності їх експліцитного й 

імпліцитного змісту; 

• із позицій психолінгвістики дискурс цікавий як розгортання 

перемикань від внутрішнього коду до зовнішньої вербалізації в процесах 

породження мови та її інтерпретації з урахуванням соціально-

психологічних типів мовних осіб, рольових установок і розпоряджень.; 

• із позицій лінгвостилістики дискурс зорієнтований на 

виділення регістрів спілкування, розмежування усної й письмової мови в 
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їх жанрових різновидах, визначення функціональних параметрів 

спілкування на основі його одиниць; 

• структурно-лінгвістичний опис дискурсу припускає його 

сегментацію та направлений на освітлення власне текстових 

особливостей спілкування; 

• лінгвокультурне вивчення дискурсу має на меті встановити 

специфіку спілкування в межах певного етносу, визначити формульні 

моделі етикету й мовної поведінки в цілому, охарактеризувати культурні 

домінанти відповідного співтовариства у вигляді концептів як одиниць 

ментальної сфери, виявити способи звернення до прецедентних текстів 

для цієї лінгвокультури; 

• соціолінгвістичний підхід дослідження дискурсу припускає 

аналіз учасників спілкування як представників тієї або іншої соціальної 

групи та аналіз обставин спілкування в широкому соціокультурному 

контексті [77, с. 56]. 

А. В. Дука вважає, що значення терміна “дискурс” у соціології й 

політології застосоване для соціального діалогу, що відбувається за 

допомогою та через суспільні інститути між індивідами, групами й 

організаціями, а також між самими соціальними інститутами, задіяними 

в цьому діалозі [57]. 

У лінгвістиці дискурс також визначають як комунікативну подію, 

що відбувається між тим, хто говорить і слухає в процесі комунікативної 

дії в певному часовому, просторовому й іншому контексті [51]. Так, 

дискурс, що розуміється в лінгвістиці як комунікативна дія, 

характеризується особливим набором лінгвістичних засобів та 

екстралінгвістичних чинників. Ці чинники й визначають вид дискурсу, 

як, наприклад, економічний, терапевтичний, математичний, 

комп’ютерний та інші. М. Д. Купарашвілі зазначає, що “дискурс також 

визначається власною мовою викладу; він припускає свою 

термінологію, свій елітний запас слів, у який повинні бути «одягнені» 

будь-які думки з будь-якої системи цінностей, щоб вони були сприйняті 

й визнані” [108, с. 53]. Навколишнє середовище, у якому відбувається 

формування або зародження дискурсу, виступає як екстралінгвістичний 

чинник, а комунікативна подія, що відбувається, у цьому випадку і є 

дискурсом. 

Із позиції формально або структурно орієнтованої лінгвістики 

дискурс визначають як мову, вищу за рівень пропозиції або 

словосполучення, – “language above the sentence or above the clause” 

[276]. Лінгвокультурне вивчення дискурсу встановлює специфіку 

спілкування в межах певного етносу, визначає формульні моделі етикету 

й мовної поведінки в цілому [77]. 

Отже, під дискурсом розуміємо процес породження “тексту”, 

який, зі свого боку, уже виступає як результат. Оскільки дискурс – це 
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процес породження тексту, тобто поняття, що стосується мови, то текст 

– це результат дискурсу (комунікативної дії), поняття, що стосується 

системи мови й комунікативної компетенції. 

У наший роботі одиницею дослідження є письмові фіксації 

сучасних англомовних лекцій, під якими розуміємо тексти, що 

створюються викладачем-автором лекції задля впливу на студента-

читача. Такий текст відрізняється особливими інституційними та 

риторичними характеристиками, про які ітиметься в наступних розділах 

дисертації. 

Основними й загальновизнаними принципами сучасних 

лінгвістичних досліджень є антропоцентризм, функціоналізм і 

міждисциплінарність. Вони стали основою “когнітивно-дискурсивної 

парадигми”, у межах якої в сучасному мовознавстві здійснюється 

вивчення певних мовних процесів та явищ. 

Інтерес до дискурсу як когнітивно-семантичного явища виник 

порівняно недавно. Будь-яка комунікативна дія в межах спонтанного або 

організованого дискурсу є реалізацією тих або інших комунікативно-

когнітивних структур. Такими когнітивними структурами є фреймові 

моделі, що містять інформацію соціокультурного характеру. Фрейм 

розглядають як один зі способів представлення стереотипної ситуації, 

що містить інформацію різних видів. 

Згідно з твердженням І. С. Шевченко, когнітивно-дискурсивна 

парадигма «виходить із філософського трактування когніції на базі 

людського досвіду й системно-діяльнісного розуміння вербальної 

взаємодії, мовної свідомості, мови; вона націлена на інтегральне вивчення 

ментальних і мовленнєво-комунікативних процесів та використовує 

широкий набір методів і методик когнітивістики й прагматики, суміжних 

дисциплін» [209, с. 20]. 

У роботах Т. А. ван Дейка 80-х років, присвячених результатам 

досліджень [50; 235; 236], запропоноване когнітивне визначення дискурсу 

як основного компонента соціокультурної взаємодії, характерні риси якого 

– інтереси й цілі. Під дискурсом також розуміємо взаємодію між мовою та 

дійсністю, яка забезпечує світобачення. Підкреслюючи важливість 

інтерпретативної позиції, Т. А. ван Дейк пише: “…значущою є не стільки 

сама ситуація як така, скільки її інтерпретація або уявлення про неї в 

учасників комунікації…” [49, с. 156]. 

Міркуючи про термін “інтерпретація”, Т. Фрібен [277] відзначає 

важливість думки спостерігача. Під час інтерпретації дискурсу потрібно 

враховувати, з одного боку, подвійність його природи як індивідуально-

психічного, а з іншого – соціально-культурного феномена. Дискурс в новій 

концепції розглядається як “соціальна діяльність, що протікає в умовах 

реального світу” [117, с. 37–39]. 
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Разом із визначенням поняття “дискурс” для його дослідження 

потрібне визначення реципієнта – адресата дискурсу як об’єкта мовної дії 

[65; 66]. Під адресатом дискурсу П. В. Зернецький розуміє “мовну особу з 

будь-якою комунікативною роллю (що слухає, читає, сторонній слухає, 

підслуховує), на яку автором дискурсу зорієнтована мовна дія або яка 

випадково піддається такій дії” [67, с. 61]. 

У визначенні дискурсу важливо враховувати й ідеологічний 

складник, оскільки дискурс-аналіз приділяє особливу увагу вивченню 

таких когнітивних явищ як знання, вірування й уявлення, факт, істина та 

помилка, думка й оцінка. Ідеологія та культура як макросоціальні 

феномени, як колективні репрезентації дійсності відтворюються в 

дискурсі. Аналіз ідеології можна здійснювати за допомогою дискурс-

аналізу (ідеологія виражається й відтворюється в соціальних практиках). 

На відміну від більшості соціальних практик і семіотичних кодів, 

властивості дискурсу дають нам змогу формулювати та виражати 

абстрактні ідеологічні вірування безпосереднім чином. Члени соціальних 

груп у процесі комунікації нагадують новачкам і членам інших груп про 

свою ідеологію, тим самим захищаючи свої групи. Ідеологічна 

соціалізація, таким чином, здійснюється в дискурсі. 

Дискурс у широкому розумінні – це комунікативна дія/подія, що 

відбувається між адресантом й адресатом у процесі комунікативної дії в 

певних контекстах. Ця подія може бути представлена у вигляді мовного 

спілкування або письмово, мати вербальні та невербальні складники. 

Типові приклади – буденна розмова з другом, читання газети й ін. 

Отже, дискурс – це складне, багатопланове явище, яке може 

розглядатися в комунікативному аспекті як вербальне спілкування, у 

структурно-семантичному – як фрагмент тексту, що перевищує рівень 

пропозиції, у структурно-стилістичному – як нетекстова організація 

розмовної мови, у соціально-прагматичному – як текст, занурений у 

ситуацію спілкування. Сутність когнітивно-дискурсивної парадигми 

полягає в синтезі даних когнітивістики й прагматики.  

У нашій роботі виходимо з того, що дискурс – це текст, занурений 

у ситуацію спілкування, у той час як текст – це певна, упорядкована, 

група речень або їх аналогів, які являють собою, завдяки семантичним і 

функціональним взаємовідношенням елементів, завершену смислову 

єдність. 
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1.4. Лінгвокогнітивні особливості лекційного дискурсу 

 

На сучасному етапі розвитку науки поняття “когнітивний” 

сприймається як синонім до таких понять, як “ментальний”, 

“інтелектуальний”, “розумовий”. Із позиції когнітивістики Людина 

досліджується як система переобробки інформації. 

Оскільки об’єктом нашого дослідження є письмові фіксації 

сучасних англомовних лекцій, вважаємо за доцільне розмежувати 

поняття “текст” і “дискурс”. 

Витоки теорії дискурсу й методів його аналізу слід шукати в 

дослідженнях мовного вжитку, у соціолінгвістичному аналізі 

комунікації, логіко-семіотичному описі різних видів тексту, у 

моделюванні породження мови в когнітивній психології, описі 

етнографії комунікації та антропологічних дослідженнях [16, с. 137]. 

Перші дослідження внутрішньої організації дискурсу стосуються 

50-х років ХХ ст. У цей час з’явилися лінгвістичні роботи, присвячені 

дослідженню конструкцій, що складаються з понад однієї пропозиції, 

тобто до цього моменту повністю з’явився вихід за межі одного речення 

(надфразова єдність) [234, с. 30]. На початку 50-х років того ж століття 

З. Харріс спробував поширити дистрибутивний метод з аналізу речення 

на зв’язний текст і привернути його до опису соціокультурної ситуації. 

Так уперше введено у вжиток термін “аналіз дискурсу”. У цей же час 

термін “аналіз дискурсу” почав асоціюватися з німецьким терміном 

“Textlinguistik”, який у цей період (середина 50-х років ХХ ст.) набув 

поширення [14, с. 137]. У зв’язку зі збільшеним обсягом робіт із 

вивчення надфразової єдності на початок 70-х років лінгвістика тексту 

як науковий напрям укріпила свої позиції. Отже, аналіз дискурсу й 

лінгвістика тексту почали асоціюватися як схожі, а іноді й тотожні 

галузі лінгвістики. Проте поступово на початку 80-х рр. XX ст. 

намітилася тенденція до розмежування цих двох лінгвістичних галузей, 

оскільки поняття “текст” і “дискурс” почали поступово набувати своєї 

диференціації. 

Іноді поняття “дискурс”, “текст” та “мова” розмежовують за 

опозицією письмовий текст vs. усний дискурс, що невиправдано 

звужує об’єм цих термінів, зводячи їх до двох форм мовної дійсності, – 

яка використовує й не використовує письмо [39, с. 18; 43, с. 29; 125; 56; 

193; 152; 228; 229]. Такий підхід характерний для низки формальних 

підходів до вивчення мови та мовлення. 

На підставі цієї дихотомії деякі дослідники схильні розмежовувати 

дискурс-аналіз (об’єктом якого, на їхню думку, повинна бути лише усна 

мова) і лінгвістику (письмового) тексту: “В даний час існує тенденція 

до жорсткого розмежування між дискурсом (усним) і текстом 
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(письмовим). Це також відображено в двох найменуваннях 

досліджуваної дисципліни – дискурс-аналіз та лінгвістика тексту” 

[250, с. 1]. Такий підхід не доречний у низці випадків, зокрема доповідь 

можна розглядати одночасно і як письмовий текст, і як публічний 

виступ, тобто комунікативна подія, хоча й монологічна (у традиційних 

термінах) за своєю формою, але відображає всю специфіку мовного 

спілкування [246]. Про нечіткість розмежування дискурсу та тексту 

пише й сам М. Гоуї: “it (the distinction. – M. M.) may at times obscure 

similarities in the organisation of the spoken and written word” [250, с. 1]. 

Термін “дискурс”, як і “текст”, по-різному визначають і 

використовують у лінгвістичній літературі. Л. П. Рижова вважає, що вже 

на самому початку використання терміна “дискурс” не припинялися 

пошуки його російських еквівалентів: пропонувалися такі “еквіваленти”, 

як “дискурс”, “мова”, “тип мови”, “текст”, “тип тексту”, “зв’язний 

текст”, “текст зв’язної мови”. Усе це цілком логічно вказує на 

неоднозначність розуміння суті дискурсу [153]. М. К. Бісималієва 

зазначає, що в західній термінології термін “дискурс” прирівнюється до 

розуміння того, що є мова, а вивчення мови відбувається за допомогою 

двох основних підходів – лінгвістики тексту та аналізу дискурсу [29: 78]. 

Спробуємо розглянути, чим різниться аналіз дискурсу від 

лінгвістики тексту. Так, М. Л. Макаров виділяє такі якісні 

характеристики аналізу дискурсу: 

• завдання аналізу дискурсу – дослідження усної й письмової 

мовної комунікації, що відбувається в нормальних, природних 

умовах. Лінгвістичним матеріалом є як письмові тексти, так і 

виконані відповідно до прийнятих норм протоколи 

спостережень та транскрипти усного дискурсу, уключаючи 

інтерв’ю з інформантами; 

• аналіз дискурсу ґрунтується на ретельному дослідженні наочно-

змістовної сторони спілкування, приділяючи більше уваги його 

соціальній організації, ніж формально лінгвістичній;  

• найважливішими категоріями для аналізу дискурсу є дія, будова 

та варіативність. Коли люди щось говорять або пишуть, вони 

тим самим здійснюють соціальні дії. Конкретні властивості цих 

соціальних дій визначаються тим, як побудований усний 

дискурс або письмовий текст , за допомогою яких саме мовних 

ресурсів, відібраних тим, хто говорить/тим, хто пише з 

різноманіття мовних засобів, функціональних стилів, 

риторичних прийомів тощо; 

• однією з центральних характеристик аналізу дискурсу є 

підвищена увага до теоретичних, аргументативних структур у 

всіх без винятку типах тексту й дискурсу. 
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• аналіз дискурсу все більш виразно набуває когнітивної 

спрямованості, прагнення за допомогою вивчення усної та 

письмової комунікації вирішувати питання про співвідношення 

й взаємодію зовнішнього та внутрішнього світів людини, буття 

й мислення, індивідуального та соціального [117, с. 40–41]. 

Говорячи про лінгвістику тексту, потрібно відзначити таке: 

• лінгвістика тексту виявляє змістовні компоненти, пов’язані із 

забезпеченням комунікації й тим самим – побудови  тексту 

взагалі; лінгвістика тексту визначає смислові  відмінності у 

вживанні комунікативно орієнтованих компонентів вислову; 

• лінгвістика тексту займається виявленням глибинного змісту, 

що міститься в тексті. У цьому випадку визначення принципу 

вживання мовних одиниць дає змогу визначити приховані іноді 

від літературознавчого й стилістичного аналізу смислові 

зіставлення та теми тексту [128, с. 267 – 268]. 

Термін “дискурс” трактується і як текст (“зв’язний текст у 

сукупності з екстралінгвістичними чинниками”), і як мова (“занурена в 

життя”). За визначенням лінгвістів [151; 1; 29], нечітке тлумачення 

терміна “дискурс” призвело до того, що це поняття почали 

використовувати нарівні з дефініціями ”текст” і “мова”, що й 

продемонстровано на наведеному вище прикладі визначення терміна 

“дискурс”. Багато вчених-лінгвістів розділяють думку про те, що “текст” 

і “дискурс” є поняттями синонімічними. Наприклад, О. В. Александрова 

вважає, що терміни “текст” і “дискурс” нині використовуються 

абсолютно синонімічно, незважаючи на те, що сама протяжність 

одиниць, які позначаються термінами “текст” і ”дискурс, залишається й 

досі невизначеною [1, с. 9–10]. В. І. Карасик розглядає дискурс як 

“текст, занурений у ситуацію спілкування” [76, с. 5]. А. В. Оляніч 

вважає, що створювані людиною, вимовні та відтворені нею в 

графічному вигляді тексти всередині комунікативного континууму, і 

складають поняття дискурсу [132, с. 38–39].  

Під словом “дискурс” розуміємо цілісний мовний твір у 

різноманітті його когнітивно-комунікативних функцій [139, с. 17]. Таке 

визначення терміна “дискурс” досить нечітке. Деякі лінгвісти вважають, 

що дискурс протиставляється тексту як відрізок мови “у дії”, що набуває 

певного значення для свого користувача в контексті, що 

використовується мовцем із певною метою, за певних обставин і в 

певному значенні [1]. Але при цьому визначення дискурсу через поняття 

“мова” вказує на динамічніший характер того, про що йдеться [29, с. 81]. 

Е. С. Кубрякова та О. В. Александрова стверджують, що “під дискурсом 

слід мати на увазі саме когнітивний процес, пов’язаний із реальним 

мовотворенням, створенням мовного твору, текст, зі свого боку, є 

кінцевим результатом процесу мовленневої діяльності, що виливається в 
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певну закінчену (і зафіксовану) форму” [105, с. 17]. Отже, дискурс 

постає як явище діяльнісне, процесуальне, пов’язане з реальним 

мовотворенням, а текст – як продукт мовотвореня, що має певну 

закінчену й зафіксовану форму [105; 29; 210].  

Термін “дискурс” використовують для позначення різних видів 

мови та мовних творів (наприклад педагогічний, комп’ютерний, 

ораторський дискурс), зв’язність й осмислення яких відтворюється з 

урахуванням усієї сукупності не власне мовних чинників [14, с. 414]. 

Ю. С. Степанов визначає дискурс як “текст у динаміці”. 

Прирівнюючи ці поняття, він звертає увагу тільки на вербальний аспект 

дискурсу [181].  

Услід за Е. В. Михайловою ми вважаємо, що найповнішим є 

визначення дискурсу Н. Д. Арутюнової, яка стверджує, що “дискурс (від 

франц. discours – мова) – зв’язний текст у сукупності з 

екстралінгвістичними – прагматичними, соціокультурними, 

психологічними та іншими чинниками; текст, узятий у дієвому аспекті; 

мова, що розглядається як цілеспрямована, соціальна дія, як компонент, 

що бере участь у взаємодії людей і механізмах їхньої свідомості 

(когнітивних процесах). Дискурс – це мова, “занурена в життя”. Тому 

термін “дискурс”, на відміну від дефініції “текст”, не застосовується до 

стародавніх та інших текстів, зв’язки яких із реальним життям не 

відновлюються безпосередньо” [16, с. 136–137]. Проте, на думку 

М. Л. Макарова, останнім часом простежується тенденція застосування 

методів аналізу дискурсу, як і самого цього терміна, до такого мовного 

матеріалу, як Біблійні тексти, художня, апокаліптична література [116]. 

Підсумовуючи аналіз теоретичних постулатів сучасної 

дискурсології, можемо зробити такий висновок: визначення дискурсу в 

сучасній лінгвістичній літературі нерозривно пов’язане з розумінням 

тексту. Багато вчених стверджують, що поняття “текст”, існуючи в 

мовознавстві вже впродовж декількох десятиліть, так само, як і поняття 

“дискурс”, ще не отримало достатньо чіткого визначення [1], унаслідок 

чого виникає розмаїття дефініцій самого терміна “текст” [29, с. 78]. 

Поняття “текст” використовують у лінгвістиці для позначення будь-

якого уривка, будь-якої протяжності, що утворює єдине ціле. Сьогодні, 

як вважає М. К. Бісималієва, до цього поняття відносять твори і 

письмової, і усної мови [29, с. 80]. Наведемо ще одне визначення тексту, 

дане І.Р. Гальперіним: “Текст – це твір мовнотворчого процесу, що 

володіє завершеністю, об’єктивованою у вигляді письмового документа, 

літературно оброблений відповідно до типу цього документа; твір, що 

складається з назви (заголовка) і низки основних одиниць (СФЕ), 

об’єднаних різними типами лексичного, граматичного, логічного, 

стилістичного зв’язку, має певну спрямованість та прагматичну 

установку” [39, с. 18].  
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Так, Н. Д. Арутюнова й Т. М. Ніколаєва визначають термін “текст” 

таким чином: “Текст – об’єднана смисловим зв’язком послідовність 

знакових одиниць, основними властивостями якої є зв’язність і 

цілісність; під текстом переважно розуміють абстрактну формальну 

конструкцію” [14, с. 137; 128, с. 507].  

Існують різні підходи до розуміння терміна “текст”.  

Прихильники першого підходу розуміють текст широко, як будь-

який знаковий комплекс [21; 20; 200].  

Другий підхід ґрунтується на думці, що текст – це будь-який 

словесний твір, як у письмовій, так і в усній формі [204; 93; 212].  

Для третього характерне визначення тексту як фіксованого на 

листі твору мовнотворчого процесу [39; 193]. Е. В. Михайлова розглядає 

текст як комунікативну систему, призначену для перенесення 

закодованої інформації. При цьому під текстом розуміємо будь-яку 

комунікативну систему, призначену для перенесення закодованої 

інформації, а під системою – об’єднання її компонентів, що перебувають 

у взаємному зв’язку, для виконання функції, недоступної кожному 

компоненту окремо [123, с. 14]. 

Тому під текстом розуміємо певну мовну структуру, відмінними 

рисами якої є зв’язність і цілісність. Потрібно відзначити, що на 

сучасному етапі розвитку лінгвістики до поняття “текст” відносять 

твори і усної, і писемної мови, а текст – це результат комунікативної дії. 

Отже, текст – це результат комунікативної дії, тобто поняття, що 

стосується системи мови й лінгвістичної компетенції. Дискурс – процес 

породження тексту, поняття, що стосується мови, актуальної мовної дії. 

Як зазначає В. Г. Борботько, “текст – загальніше поняття, ніж дискурс. 

Дискурс завжди є текстом, але зворотне неправильно. Не всякий текст є 

дискурсом..., дискурс – окремий випадок тексту” [31, с. 9]. Протилежну 

думку висловлює І. В. Алещанова: термін “дискурс” доцільно 

використовувати в широкому сенсі відносно тексту разом із його 

екстралінгвістичними характеристиками, а термін “текст” у вузькому 

сенсі, як елемент деякої дискурсивної макросистеми [3, с. 131–132]. 

У формальних підходах розмежування тексту й дискурсу 

проводиться за такими опозиціями: усний/письмовий, діалог/монолог, 

інтерактивний /той, що належить одному авторові [39; 125; 56; 152] та 

ін.  

Усну форму комунікації пов’язує з дискурсом 

А. Н. Мороховський. Протилежну думку висловлює Д. Шифрін, 

оскільки вона розглядає діалог як різновид тексту або дискурсу 

[265, с. 289].  

Т. ван Дейк описує дискурс як складне комунікативне явище 

(подію), що включає соціальний контекст та уявлення і про учасників 

комунікації, і про процеси виробництва й сприйняття повідомлення. При 
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цьому він підкреслює інтерактивну сторону не тільки усної, але й 

письмової комунікації [50, с. 113].  

Отже, визначення поняття “дискурс” через “текст” показує, як 

вважає М. К. Бісималієва, схожість (але не ідентичність) їх розуміння в 

лінгвістиці. Безсумнівно, між дискурсом і текстом існують 

розмежування, але безперечним залишається той факт, що дискурс, хоч і 

визначається через термін “текст”, проте не є текстом у чистому вигляді. 

Уважається, що одним із критеріїв розмежування використання термінів 

“текст” і “дискурс” може бути їх застосування в усній та писемній мові, 

оскільки до творів усної мови частіше застосують термін “дискурс”, а до 

творів писемної мови – “текст” [210, с. 10]. На думку М. К. Бісималієвої, 

і текст, і дискурс охоплюють твори як усної, так і писемної мови 

[29, с. 80]. За словами дослідниці, термін “дискурс” переважно 

вживають у французькій та англійській мовах, тоді як у німецькій 

найбільш поширений термін “текст”. Крім того, М. К. Бісималієва 

вважає, що використання термінів “текст” і “дискурс” залежить від 

індивідуальних уподобань у вживанні вченими-лінгвістами того або 

іншого терміна [там само, с. 81–82]. Ще одним критерієм розмежування 

понять “текст” та “дискурс” може стати думка Г. Кресса: “дискурс – це 

категорія, яка належить і походить із соціальної сфери діяльності; текст, 

зі свого боку, – така категорія, яка належить і бере свій початок у галузі 

лінгвістики» [255, с. 27]. 

Розглядаючи поняття “дискурс” та “мова”, слід зазначити, що під 

мовою розуміють як сам процес говоріння (мовна діяльність), так і його 

результат (мовні твори, що фіксуються в пам’яті або в листі) [22, с. 79].  

С. Д. Кацнельсон зазначає, що ця діяльність у теорії мовної 

діяльності розглядається за допомогою мови, яку розуміють як шлях від 

мовних повідомлень (текстів) до свідомості, а при створенні мови – від 

свідомості до мовного повідомлення (тексту). При цьому позначення 

різних типів мови залежить від послідовності здійснення цього 

ланцюжка [81, с. 127]. 

Н. І. Андрейчук стверджує, що дискурс можна розглядати як 

“серединний світ” між мовленням, мовленнєвою поведінкою, з одного 

боку, і фіксованим текстом, з іншого боку [5, с. 137]. 

За визначенням В. В. Богданова, дискурс розуміється як усе, що 

нами вимовляється і пишеться. “Поняття мова й текст будуть видовими 

щодо об’єднуючого їх родового терміна дискурс”. “Дискурс – теж текст, 

але такий, що складається із комунікативних одиниць мови – речень та 

їх об’єднань у більші єдності, які перебувають у безперервному 

внутрішньому смисловому зв’язку, що дає підставу сприймати його як 

цілісне утворення. Дискурсом можна вважати, наприклад, текст 

розповіді, статті, виступу, вірша” [31, с. 8]. За словами 

Н. І. Формановської, “як речення протиставлене висловлюванню, так, на 
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нашу думку, і текст протиставлений дискурсу” [199, с. 60]. І. П. Сусов 

дає таке визначення дискурсу: “Зв’язні послідовності мовних актів 

іменують дискурсом. Переданий від мовця слухачеві вислів (або 

послідовність висловів) переходить у текст тоді, коли він стає 

зафіксованим на письмі (або за допомогою звукозаписувального 

апарата). Текст виступає, таким чином, у вигляді “інформаційного 

сліду” дискурсу, що відбувся” [189, с. 40]. 

Розмежовуючи поняття “дискурс” і “мова” за допомогою умовної 

вісі “соціальне – індивідуальне”, ми дотримуємося погляду 

Е. А. Попової й вважаємо, що соціальне властиве дискурсу, оскільки для 

нього характерні інституційні форми спілкування: політичний, 

педагогічний, терапевтичний, діловий дискурс та ін. Найважливіша 

ознака мови – її індивідуальний характер. Процес мови знаменується 

певною тривалістю, темпом, акцентом й ін. [146, с. 11]. Можна вважати, 

що основна відмінність дискурсу від тексту полягає в ідеї розвитку та 

обумовленості екстралінгвістичними чинниками. Відмінність між 

дискурсом і мовою, зі свого боку, полягає в соціальній спрямованості 

першого та індивідуальному характері другої. 

При всьому різноманітті підходів до вивчення тексту їх об’єднує 

одна загальна ідея: текст – це завершене мовне ціле. Йому притаманна 

деяка структура й він повинен відповідати певним критеріям 

текстуальності. М. М. Бахтін так визначає текст: “Текст (письмовий та 

усний) – це первинна дійсність усього гуманітарно-філософського 

мислення. Текст є тією безпосередньою дійсністю, із якої тільки й 

можуть виходити ці дисципліни та це мислення. Де немає тексту, там 

немає й об’єкта для дослідження та мислення» [21, с. 281]. 

Ця думка, висловлена М. М. Бахтіним, стала програмною в галузі 

мовознавства, яку сьогодні називають теорією дискурсу. Саме дискурс – 

це текст, узятий у його функціонально-прагматичній цілісності, основна 

форма спілкування, визначається як об’єкт і як предмет дослідження 

лінгвістики тексту. 

Отже, останнім часом, коли розвиток комунікативної лінгвістики 

засвідчив необхідність синтезу ідей, розроблених у мовознавстві, 

соціології, психології, етнографії, філософії, культурології, термін 

“дискурс” вийшов за межі лінгвістики тексту. Для аналізу спілкування, 

комунікативної взаємодії індивідуумів недостатньо вивчення мови як 

системи знаків. Розроблені в теорії мовних актів типи прагматичних 

висловів не дають повної характеристики мовної стратегії того, хто 

говорить, і відповіді на те, як досягнути найбільшої ефективності 

мовлення, які мовні засоби потрібно використовувати для досягнення 

поставлених цілей. Цілком імовірно, що відповідь на це питання можна 

отримати, здійснивши повний аналіз дискурсу як мовної одиниці, 

розміщеної вище за рівень тексту, проте значно складніше організованої, 
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ніж одиниці, що стоять нижче, уключаючи при цьому в парадигму 

дискурсивних одиниць соціальні, психологічні, кінетичні, етнографічні 

моменти. У межах цього напряму досліджується мовна взаємодія 

адресанта та адресата, а не вислів окремого суб’єкта. На думку 

В. Е. Чернявської, дискурс – це “комунікативна подія, що породжує 

текст і співвідноситься, по-перше, із певною ментальною 

сферою/визначеними знаннями, по-друге, із конкретними моделями-

зразками, прототипами текстопородження та сприйняття” [203, с. 106]. 

Н. І. Формановська вважає, що дискурс – це “процес мовної діяльності 

того, хто говорить (монолог) /, що говорять (діалог), у якому 

представлена не тільки інформація про “стан справ у світі” (пропозиція), 

але й весь набір суб’єктивних, соціокультурних, зокрема стереотипних, 

прецедентних й інших значень. При цьому мовець у комунікативній 

ситуації утворює свій мовний твір, спираючись на загальну з адресатом 

денотативну ситуацію, ураховуючи свої інтенцію, емоції, оцінки, 

пов’язує висловлювання за текстовими законам змістової та структурної 

цілісності, завершеності, когезії й когерентності, формуючи таким 

чином “якийсь результат – текст, тобто «упаковуючи» дискурс у текст” 

[199, с. 61]. 

Отже, термін дискурс є об’єднуючим і складовим компонентом 

понять мова й текст, які, зі свого боку, є невід’ємними частинами одне 

одного. 

 

 

1.5. Лекційний дискурс: проблеми типологізації 

 

Сучасні класифікації дискурсу, запропоновані вченими, котрі 

представляють різні галузі знань і їх напрями, досить неоднорідні, що 

пояснюється багатогранністю феномену “дискурс” та можливістю його 

вивчення з різних позицій, наприклад із позиції прагмалінгвістики, 

психолінгвістики, лінгвокультурології, структурної лінгвістики, 

лінгвостилістики, соціолінгвістики. В основу типології дискурсу 

пропонують покласти когнітивно-інтерпретувальний (І. П. Сусов), 

тезаурусний рівні (Ю. Н. Караулов), що мають більш-менш сталу 

позиційно-рольову структуру, набір типів діяльності (відповідно до мети 

й предмета спілкування), прямо та опосередковано пов’язані з ним 

показники рівня формальності, конвенціональності й ритуальності, 

кооперації та конфлікту, соціально-психологічної когезії, єдності й 

розбіжності установок, просторово-часової локалізації, норм і порядку 

взаємодії (М. Л. Макаров). У працях П. В. Зернецького класифікація 

дискурсу здійснюється за обсягом знань (думок) про навколишній світ 

та за ступенем складності їхніх мовнодіючих просторів. У зв’язку з цим 
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за основу класифікації дискурсу взято типологію мовних осіб, яка, зі 

свого боку, обумовлюється використанням ними певних способів мовної 

діяльності.  

За ступенем складності дискурс поділяють на елементарний і 

комбінований [67, с. 66], проте слід відзначити, що мовнодіючі функції 

відбуваються в комплексі. Ізольовано вони виступати не можуть. Про це 

зазначає й сам автор: “У реальному мовному спілкуванні дискурси 

мають, зазвичай, комбінований характер, особливо, якщо вони 

складаються більш ніж з однієї одиниці мовної діяльності” [67, с. 66]. 

Можливий поділ дискурсів на офіційний і неофіційний. На думку 

деяких лінгвістів, тип дискурсу, його офіційність або неофіційність 

залежать від компонентів мовного спілкування, якими є фрейми та 

сценарії спілкування, соціальні ролі комунікантів, види та сфери 

комунікації, характер відносин між комунікантами. Характер відносин 

між комунікантами зумовлює специфіку спілкування: офіційне 

спілкування обумовлюється виконанням комунікантами деяких 

соціальних функцій (керівник – підлеглий; слідчий – підсудний; учитель 

– учень і так далі). Сюди належать наради, презентації, ділові дискусії, 

звинувачувальні промови в суді, інтерв’ю, переговори, інструктаж. 

Публічне спілкування в будь-якій його формі має офіційний статус. 

Неофіційний, у термінології В. І. Карасика – персональний (особово 

орієнтований) та офіційний, або інституційний, дискурси виділяються з 

позиції соціолінгвістики. “У першому випадку мовець виступає як особа 

у всьому багатстві свого внутрішнього світу, у другому – як представник 

певного соціального інституту” [76, с. 5]. Персональний дискурс 

розглядається як побутове й життєве спілкування. Специфіка 

побутового спілкування, детально представлена в дослідженнях 

розмовної мови, “є природним початковим типом дискурсу, що 

органічно засвоюється з дитинства” [76, с. 5]. Таке спілкування 

відбувається між добре знайомими людьми. Його завдання – підтримка 

контакту та розв’язання повсякденних проблем. Важливе місце в такому 

спілкуванні займають невербальні компоненти – міміка й жести. 

Вербальне спілкування в цьому випадку іноді лише доповнює 

невербальне. Його учасники проказують основні фрази спонтанно, часто 

порушуючи логіку та структурну оформленість вислову, вимовляючи їх 

швидко й нечітко. Лексичний фонд таких висловів характеризується 

невеликою наявністю жаргонної лексики [48, с. 154]. Одиниці розмовної 

мови відзначаються конкретною денотативною співвіднесеністю, що 

робить можливою їх заміну невербальними знаками. Мовні одиниці 

(значущі частини слова, слова ) часто мають нечітку рухому семантику, 

легко замінюються субститутами (замінниками), насамперед 

займенниками та вигуками [173, с. 9; 76, с. 6]. 
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Персональному дискурсу властивий розгорнутий, насичений 

змістом характер. Цей тип дискурсу “переважно монологічний і 

представлений творами художньої літератури, філософськими й 

психологічними текстами” [76, с. 6]. В. І. Карасик поділяє життєвий 

дискурс на прямий та опосередкований. Прямий життєвий дискурс у 

його класифікації представлений двома протилежними видами – 

смисловим переходом і смисловим проривом. В основі смислового 

переходу лежить композиційно-мовна форма міркування, тобто 

вербальна передача думок та почуттів, їх призначенням є визначення 

неочевидних явищ, що стосуються зовнішнього або внутрішнього світу 

людини. “Смисловий прорив – це осяяння, інсайт, раптове розуміння 

суті справи, душевного стану, стану речей” [76, с. 5]. Композиційно-

мовною формою такого прориву є текстовий потік образів. 

Оскільки предмет нашого дослідження – лекційний дискурс, який 

є інституційним, то ми зосередимося на інституційному дискурсі. 

У сфері офіційної комунікації виділяють інституційний дискурс, 

що виступає спілкуванням у заданих рамках статусно-ролевих відносин. 

В. І. Карасик подає орієнтовний список видів інституційних дискурсів, 

які виділяються на підставі двох системоутворювальних ознак: мети й 

учасників спілкування, котрі визначаються наявністю суспільних 

інститутів – політичного, дипломатичного, адміністративного, 

юридичного, військового, педагогічного, релігійного, містичного, 

медичного, ділового, рекламного, спортивного, наукового, сценічного та 

масово-інформаційного [76, с. 6]. 

Як стверджує Н. І. Андрейчук, інституційний дискурс виступає як 

повторювана функціонально-смислова єдність породжених соціальними 

інститутами системно організованих знаків, які моделюють життєвий 

світ людини у соціумі певної доби, утворюючи лінгвокультурний 

простір, який одночасно слугує моделлю інтерпретації цього дискурсу 

[5, с. 142]. 

Оскільки суспільні інститути схильні до змін, розширення, злиття, 

список дискурсів, представлений у різних дослідженнях, не збігається. 

Н. Н. Миронова виділяє такі типи дискурсу, як педагогічний, 

політичний, науковий, критичний, етичний, юридичний, військовий, 

батьківський [122, с. 14–15]. Ю. Хабермас розмежовує практичний, 

критичний та етичний дискурси [248]. Відомі також спроби виокремити 

міський і ресторанний [8]. Для кожного виду інституційного дискурсу 

характерна своя міра співвідношення між статусним та особистісним 

компонентами. В інституційному дискурсі виділяють певні жанри, а 

саме: ділові бесіди, засідання (збори, наради, дискусії, ділові прийоми, 

ділові переговори, телефонні розмови, ділове листування).  

Під час розгляду різних класифікацій виявлено, що дослідники 

підходять до їх побудови з різних позицій. Виділяють три основні 
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напрями, які умовно можна назвати прагмалінгвістичним, діалогічним і 

культурологічним [74, с. 14–26]. Прихильники прагмалінгвістичного 

напряму основними критеріями для побудови класифікацій вважають 

комунікативну інтенцію мовця (Г. Г. Почепцов), стадію вербалізації 

інтенції (А. Г. Баранов), іллокутивну функцію (А. А. Романов), 

соціальний статус учасників комунікації (В. І. Карасик), її тип 

(І. В. Пешков). Незважаючи на різницю в підходах до типологізації 

дискурсу, прагмалінгвістична позиція авторів припускає пріоритетність 

контекстуальних і ситуативних характеристик дискурсу. 

В основі діалогічного підходу до класифікації дискурсу міститься 

положення про те, що діалог – це основна форма дискурсу з певними 

особливостями, які відрізняються від властивостей усної мови; має 

свою, відмінну від монологу структуру; число учасників діалогу може 

бути більше двох. Різні типи діалогів виділяють Н. І. Тепліцька, 

Т. І. Олейник. Визначення одиниць, що складають діалог, – предмет 

дослідження низки авторів: Н. Ю. Шведової, Л. С. Маркіної, 

В. Г. Борботько, О. В. Падучевої, Т. М. Дрідзе, М. Л. Макарова та ін 

[124, с. 6–7].  

Лінгвістів, котрі працюють над проблемою взаємодії дискурсу й 

культури (Ю. О. Сорокін, Є. М. Верещагін, В. Г. Костомаров, 

Є. П. Сеничкіна, В. Г. Гак та ін.), об’єднує розуміння того, що в основі 

спілкування лежить комунікативна компетенція, яка включає знання 

фактів, ідей і асоціацій, спільних для тих, хто говорить конкретною 

мовою, що може виражатися як вербально, так і невербально. Люди, 

котрі розмовляють конкретною мовою, перебувають під впливом її 

культурної моделі. Прихильники культурологічного підходу до 

вивчення дискурсу будують його типологію, виділяючи основні й 

другорядні культурно релевантні ознаки дискурсу, що мають як 

етнічний, так і соціальний вимір. 

Слід зазначити, що різні підходи до вивчення мови загалом та 

дискурсу зокрема є не взаємовиключними, а взаємодоповнюючими. 

Проте жодна з розглянутих класифікацій не відображає всього розмаїття 

типів і не враховує всіх характеристик комунікативної ситуації, хоча 

прагмалінгвістичний підхід аналізу дискурсу, на нашу думку, найбільш 

перспективний. Тому ми спробували побудувати класифікацію, у якій, 

не претендуючи на повноту й остаточність, спробували розмістити типи 

дискурсу за ступенем їхньої реалізації в різних ситуаціях спілкування, 

узявши за основу позицію В. І. Карасика, викладену в роботі “Про 

категорії дискурсу” [78, с. 185–197].  

Ураховуючи всі проаналізовані підходи до типологізації дискурсу, 

пропонуємо таку класифікацію типів дискурсу, яка має за мету 

визначити місце лекційного дискурсу в сучасній дискурсивній 

парадигмі. 
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Отже, на першому рівні класифікації типів дискурсу пропонуємо 

виділити дві основні групи – особовий та інституційний дискурси. 

Критерієм для їх виділення є відносини між учасниками комунікації. 

Учасники першого типу повністю проявляють свої особисті якості, тоді 

як інституційний дискурс є спеціалізованим різновидом спілкування між 

людьми, котрі можуть бути незнайомими, але які повинні спілкуватися в 

заданих координатах статусно-рольових відносин. Звичайно, “чисті” 

статусні та особові види спілкування навряд чи трапляються в 

реальному житті. Будь-яке спілкування носить багатовимірний, 

партитурний характер. 

Наступний рівень класифікації дозволяє подальше уточнення й 

конкретизацію двох типів дискурсу, виділених на попередньому рівні. У 

цьому випадку критеріями є мета спілкування та ознаки комунікативної 

ситуації, які, на нашу думку, є другими за значущістю параметрами, що 

характеризують дискурс, оскільки саме їх беруть до уваги учасники 

комунікації під час створення тексту. Погоджуючись із думкою 

В. Г. Борботько й В. І. Карасика, вважаємо можливим протиставити 

творчу мову та практичне застосування мови. Тому особовий дискурс 

залежно від мети спілкування можна поділити на художній 

(самовираження мовця) і повсякденний (задоволення практичних потреб 

мовця). Реалізація обох типів відбувається в різних комунікативних 

ситуаціях. Для визначення типів інституційного дискурсу також 

потрібно враховувати мету комунікації (педагогічний дискурс – 

соціалізація нового члена суспільства, масово-інформаційний дискурс – 

передача інформації, лекційний дискурс – донесення інформації до 

студента) та прототипові характеристики ситуації спілкування, 

основною з яких на цьому рівні є місце (університет, в’язниця, лікарня). 

Отже, стосовно сучасного соціуму, можна виділити політичний, 

адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, релігійний, 

містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий і 

масово-інформаційний види інституційного дискурсу, у кожному з яких 

реалізуються свої, відмінні від інших комунікативні ситуації [78, с. 190].  

Графічне представлення типології дискурсу подано на рисунку 1.1. 
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Рис. 1.1. Графічна типологія дискурсу 
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У кожному з названих вище видів інституційного дискурсу 

реалізуються свої, відмінні від інших комунікативні ситуації. 

Важливо відзначити, що інституційний дискурс історично 

мінливий. У міру зміни етнічних цінностей соціуму, змінюються норми 

й види інституційного дискурсу. Отже, інституційний дискурс – це 

спеціалізований різновид спілкування між людьми, які можуть не знати 

один одного, але спілкуються відповідно до норм цього соціуму. 

Подальший поділ типів дискурсу відбувається залежно від форми 

прояву мови (усний і письмовий дискурс), способу спілкування (масовий 

або індивідуальний дискурс), від тону або регістра мови (високий, 

нейтральний, понижений дискурс), ступеня емоційності, спонтанності, 

точного відтворення (клішування) мовних форм, згорненість тексту та 

інших ознак [78, с. 192].  

Для оптимального впорядковування дискурсивних типів 

Т. В. Анісімова пропонує скласти модель дискурсу, яка включає стільки 

ознак, скільки потрібно для всебічної характеристики дискурсу. Ці 

ознаки дослідниця розподіляє між трьома рівнями: системним, 

стратегічним і тактичним [8]. 

Ми погоджуємося з таким рівневим представленням дискурсу, 

оскільки, для лекційного дискурсу на системному рівні характерне 

встановлення найзагальніших, глобальних ознак, властивих усім без 

винятку типам відповідної групи; визначення місця дискурсивних типів 

один відносно одного. На стратегічному рівні лекційному дискурсу 

характерне встановлення більш чіткої специфіки. Створюється модель 

дискурсу, де вказуються його загальні ознаки. Встановлюється 

специфіка кожного елементу моделі, що забезпечує надалі його свідоме 

застосування. Тактичний рівень лекційного дискурсу характеризується 

визначенням специфіки жанру. Розглядаються типова для цього жанру 

аргументація, композиція жанру, мовні й стилістичні особливості. Для 

системного рівня лекційного дискурсу характерний пізнавальний, 

евристичний, регулятивний, експресивний та фатичний типи 

комунікації. Основна функція пізнавального, евристичного типу – 

інформування; регулятивного – вплив на співбесідника, примус 

здійснювати або не здійснювати будь-які мовні й немовні дії; 

експресивного – вираження стану й емоційних відносин; фактичного – 

установлення підтримки контакту, закінчення розмови. Стратегічному й 

тактичному рівням лекційного дискурсу властива аргументативна 

комунікація. Для першого – це спілкування між окремими 

індивідами/індивідом і аудиторією з яскраво вираженою спрямованістю 

на дію і контроль за свідомістю тих, що сприймають мову з боку того, 

що говорить з метою внесення можливих змін до моделі світу 

адресата/адресатів і встановлення консенсусу між тим, що говорить і 

слухає/слухають за допомогою переконливого дискурсу. Визначальними 
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особливостями аргументативної комунікації є протиріччя, про що 

свідчить наявність когнітивного або аксіологічного конфлікту, у 

зіткненні думок, і протиставлень як когнітивного моделювання 

повідомлення, як техніка переконання. Для останнього – це вплив на 

співбесідника. Мета аргументативної комунікації змінити, 

трансформувати, модифікувати “картини світу” комуніканта. Соціально-

ритуальний тип комунікації властивий стратегічному й тактичному 

рівням лекційного дискурсу. На стратегічному рівню цей тип 

комунікації означає підтримку норм і звичаїв соціально-культурної 

поведінки, наприклад знайомство, привітання, співчуття, гостинність, 

установлення контакту, прощання, подяка, вибачення тощо. На 

тактичному – дотримання правил конвенції, тобто прийнятих у цьому 

суспільстві норм мовної взаємодії. Експресивний тип комунікації 

властивий як для стратегічного рівня (передача відчуттів, оцінок, 

поглядів, установок, що беруть участь у діловому спілкуванні.), так і для 

тактичного (виявлення й передача почуттів, оцінок, установок 

співбесідників). Ще одним типом комунікації, що характерний для 

стратегічного й тактичного рівній є інтеракційний, основна функція 

якого – це взаємодія, занурена в соціально-культурні умови ситуації. 

Урахування значно більшої кількості чинників комунікації, оскільки не 

тільки мовні структури, а й уся комунікативно обумовлена соціальна 

практика пояснює природу формування змісту в спілкуванні. 

Зазначені типи мовного спілкування рідко трапляються в чистому 

вигляді, вони можуть і, зазвичай, поєднують у собі елементи інших 

комунікативних різновидів. У цьому випадку ми говоримо про 

інтердискурсивність як явище, при якому “прототипні елементи, 

органічно властиві одному типу дискурсу, уключаються в інший 

дискурс” [203, с. 108], когнітивні моделі одного типу проникають в 

інший тип дискурсу. Так, переконлива, або аргументована, комунікація 

часто супроводжується викладом будь-яких фактів, подій.  

Предметом нашого дослідження є лекційний дискурс, якому ми, 

провівши низку паралелей, знайшли місце в дискурсивній парадигмі.  

Лекція є методологічною та організаційною основою для всіх 

навчальних занять; систематичним, науковим викладенням навчального 

матеріалу. 

За словами В. В. Ягупова, лекція як основна складова частина 

лекційного дискурсу, використовується для розгорнутого теоретичного 

повідомлення, наукового аналізу й обґрунтування складних та об’ємних 

наукових проблем [214]. 

Ураховуючи всі наведені вище визначення, підсумуємо, що 

лекційний дискурс – це усний або письмовий виклад навчального 

матеріалу викладачем (автором-лектором) із дотриманням логіки, 

структури викладу, науковості й послідовності із метою донесення 
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інформації до студента, за допомогою використання лектором низки 

лекційних дискурсивних маркерів.  

Лекційний дискурс може бути представлений як в усній, так і 

письмовій формах. Зв’язок лекційного дискурсу з інституційним, 

академічним та науковим видами дискурсу пояснюється тим, що йому 

також властиві чітка структурованість, використання системи 

професійно орієнтованих знаків (спеціально маркованої лексики), 

наявність учасників (лектор, студент), мети й цінності спілкування 

(донесення інформації викладачем до студента), мовна нормативність, 

професійна спрямованість, дидактизм. 

У межах лекційного дискурсу виділяються такі критерії, як цілі 

донесення викладачем-автором матеріалу лекції до студента-читача, 

зосередження уваги студента-читача, виділення основних визначень і 

ключових понять, узагальнення та підсумок викладеного матеріалу, 

подання списку додаткової літератури. Тут відбувається подальша 

жанрова конкретизація всередині дискурсу виділеного типу. 

Із позицій соціолінгвістики виділення лекційного дискурсу як типу 

дискурсу цілком доцільне, оскільки лекційний матеріал є не лише усним 

вираженням думок лектора. Мовне спілкування виражається й у 

письмовій формі. Усна частина лекції передбачає залучення таких форм 

подання інформації, як презентація (готується заздалегідь у письмовому 

викладі у форматі Power Point), пояснення лекційного матеріалу (із 

залученням студентів-слухачів), діалог, або обговорення. Лекційний 

матеріал можна також записувати на аудіо- або відеоносії з подальшим 

його обговоренням. Писемну частину репрезентують у вигляді графічної 

фіксації лекцій (текстів лекцій) із висновками та 

вправами/завданнями/запитаннями до викладеного матеріалу. Лекційний 

дискурс входить в академічний, який у свою чергу є одним із підвидів 

інституційного дискурсу. В лекційному дискурсі можна виділити низку 

жанрів. 

Графічне співвідношення жанрів лекційного дискурсу наведено на 

рисунку 1.2. 
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Рис. 1.2. Жанри лекційного дискурсу 

Поведінка лектора є чітко спрямованим комплексом мовленнєвих 

дій, що ґрунтуються на когнітивних процесах узагальнення минулого 

комунікативного досвіду для планування дискурсу в сукупності з 

реалізацією цього плану. Отже, під час лекції здійснюється генерування 

усної форми лекційного матеріалу лектором-викладачем для його 

ефективного сприйняття студентами-слухачами. Письмова фіксація 

відрізняється від усної потенційними можливостями редагування, 

унесення змін і доповнень із метою оптимізації досягнення 

комунікативної мети. У наших подальших дослідженнях буде 

проведений детальний аналіз усіх аспектів письмових фіксацій 

лекційного дискурсу. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Моделювання як особливий пізнавальний процес, як метод 

теоретичного і практичного пізнання є невід’ємним процесом 

представлення знань (за допомогою вербальних і невербальних засобів) 

у сучасному англомовному лекційному дискурсі, що втілюється у 

особливій структурі, оформленні та доборі лексичних засобів. 

Дискурс – це утворення цілком систематизоване й упорядковане, 

що регулюється конкретними правилами та нормами. Це поняття є 

одним із основних у прагматичній лінгвістиці й лінгвістиці тексту. 

Сучасні уявлення про дискурс віддзеркалюють увесь хід лінгвістичної 

науки. 

Структурна організація дискурсу представлена як ієрархічно 

конструйована складна структура, що складається з певних рівнів: 

формально-семіотичного, когнітивно-інтерпретуючого та соціально-

інтерактивного. Отже, дискурс ураховує, окрім лінгвістичних, 

прагматичні, соціокультурні, психологічні й позамовні чинники. 

Поняття “дискурс” вивчається з різних позицій: у 

прагмалінгвістиці – це інтерактивна діяльність учасників спілкування, 

установлення та підтримання контакту, вплив один на одного; у 

психолінгвістиці – це перемикання від внутрішнього коду до зовнішньої 

вербалізації; у лінгвостилістиці – виділення регістрів спілкування, усної 

й письмової мови, функціональних параметрів спілкування; у 

соціолінгвістиці – це аналіз учасників та обставин спілкування в 

широкому контексті. Із позицій лінгвістики дискурс розглядається як 

комунікативна дія, що характеризується особливим набором 

лінгвістичних засобів й екстралінгвістичних чинників. 

Лінгвістика спілкування являє собою мову в дії, у центрі якої – 

особа, котра спілкується, реалізовує свою пізнавально-комунікативну 

діяльність, результатом якої є текст. Текст, що перебуває в ситуації 

реального спілкування, являє собою дискурс.  

Множинність наявних типологій дискурсу зумовлена 

різноманітністю підходів до їх класифікації. Соціолінгвістичний аналіз 

дискурсу припускає звернення до стандартних жанрів певних типів 

дискурсу. До таких належать політичний, рекламний, педагогічний, 

науковий, дипломатичний, адміністративний, військовий, релігійний, 

медичний та інші, закріплені в їх жанровому різноманітті відповідно до 

системи норм поведінки в певних сферах діяльності, що склалася в 

суспільстві.  

Лекційний дискурс з усіма властивими йому ознаками має 

безпосередній зв’язок з інституційним, офіційним, академічним, 

науковим, нейтральним, усним і письмовим видами дискурсу. 
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Лекційний дискурс як один із видів інституційного дискурсу 

посідає провідну роль у галузі вищої освіти. Його основне завдання – 

донесення інформації лектором (автором) до студента (читача) з 

дотриманням усіх вимог: інформаційної насиченості, чіткості викладу, 

логічної послідовності, відсутності будь-якої емоційності. 

Лекційний дискурс може бути представленим як в усній так і 

письмовій формах. Усний варіант – це доповіді лектора та обговорення 

питань. Письмовий варіант – тексти лекцій, презентацій, резюме лекцій. 

Відмінністю письмової лекції від усної є той факт, що її можна 

редагувати, вносити зміни, доповнювати. Письмова фіксація лекції має 

свою певну структуру, якої повинен дотримуватись автор-лектор. 

Основні результати цього розділу висвітлені в одноосібних 

публікаціях автора [157; 158]. 
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РОЗДІЛ 2 

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗНАНЬ У СУЧАСНОМУ 

АНГЛОМОВНОМУ ЛЕКЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ 

 

 

Як нова галузь теоретичного й прикладного мовознавства, 

когнітивна лінгвістика пов’язана з вивченням когніції в її лінгвістичних 

аспектах і проявах, з одного боку, та з дослідженням когнітивних 

аспектів самих лексичних, граматичних й інших явищ – з іншого.  

Когнітивна наукова парадигма як спосіб інтерпретації й вивчення 

особливостей пізнавальної діяльності людини передбачає 

міждисциплінарний підхід до вивчення та моделювання різних типів 

знань у свідомості індивіда [15]. 

Наявність наукової інформації в структурованому та 

систематизованому вигляді, а також засобів активізації й моделювання 

логічного мислення студента-читача є основними ознаками лекції. 

Основним комунікативно-прагматичним аспектом представлення 

знань у сучасній англомовній письмовій лекції є виділення низки засобів 

для моделювання знань, які організовують, уточнюють, пояснюють, 

протиставляють та акцентують увагу студента-читача. 

 

 

2.1. Когнітивно-інформаційний аспект представлення знань у 

сучасній письмовій лекції 

 

Для текстів лекцій властива власна структура представлення знань 

студенту-читачу з урахуванням усіх особливостей їх моделювання 

(чіткість, послідовність, використання наукової лексики й термінології, 

прикладів та схем, узагальнення). 

Знаковість наукового тексту несе інформацію про внутрішній світ 

наукового знання й зміни в засобах його набуття. У цьому смислі 

науковий текст є рівноправним репрезентантом культурного простору та 

свідчить про зміни, що відбуваються у засвоєнні наукового знання. 

Незалежність когнітивних конструкцій тексту від природної мови, 

їх вираження в будь-якій природній мові робить когнітивне дослідження 

наукового знання особливим напрямом. На відміну від когнітивних 
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технологій обробки тексту, які розвиває лінгвістика, а також інші науки, 

що сьогодні входять у склад когнітивних, має свою особливість вимога 

психологічної форми оперування науковими текстами. Вони не 

заперечують можливість існування такої форми, але, на відміну від 

когнітивних технологій обробки тексту в природній мові, тут ідеться не 

про когніцію в її людському вимірі – метафоричності мислення, передачі 

в мові емоційного стану, почуттів тощо. 

Когнітивна лінгвістика займається репрезентацією власне мовних 

знань у голові людини й стикається з когнітивною психологією в аналізі 

таких феноменів, як словесна або вербальна пам’ять, внутрішній 

лексикон. Ще одне завдання когнітивної лінгвістики – аналіз 

породження, сприйняття та розуміння мови, як і в якому вигляді 

вербалізуються сформовані людиною структури знання [102; 103].  

Беззаперечним лишається той факт, що дослідження когніції 

неможливе без застосування лінгвальних даних, оскільки знання в мозку 

людини зберігаються здебільшого в мовній формі, а їх трансфер 

відбувається саме в процесі мовної комунікації. Мовна спроможність, 

характерна виключно для людини, є основною стосовно загальних 

когнітивних спроможностей. У цьому плані “когніція” включає в себе 

мову, а вивчення мови є і вивченням когніції [267]. 

За когнітивним підходом, пояснення функціонування мовної 

системи – це інтерпретація фактів мови в єдності структурних, змістових 

і функціональних властивостей з урахуванням різнопланових засад їх 

використання в мовленні. До кола інтересів когнітивної лінгвістики 

входять мовний репрезентативний рівень (відображення світу, 

представлення знання) і мовленнєвий рівень – оперування homo loquens 

мовними кодовими даними в процесі комунікації та канали їх взаємодії з 

певними когнітивними репрезентаціями [219]. 

А. Д. Бєлова визначає когнітологію як “науку про інтелект, що 

включає відповідні розділи кібернетики, інформатики, психології, 

лінгвістики й інших галузей знання” [26, с. 72].  

На сучасному етапі розвитку когнітивістики людина 

досліджується як система перероблення інформації, виступає суб’єктом 

перцепції та продукування інформації, а її розумова діяльність 

детермінується стереотипними ментальними схемами, планами, 

фреймами, стратегіями й сценаріями. 

Американський учений К. Шенон, який заклав основи теорії 

інформації та науки, що вивчає процеси, пов’язані з передачею, 

отриманням і збереженням інформації, розглядає її як невизначеність 

наших знань. Інформація – це те, що збільшує ступінь розуміння 

людиною об’єктів навколишнього світу, які її цікавлять. 

Найважливішими загальними якісними властивостями інформації 

є об’єктивність, достовірність, повнота, точність, актуальність, 
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корисність, цінність, сучасність, зрозумілість, доступність, стислість 

тощо. 

За К. Шеноном, визначення спирається на схематичне подання 

процесу передачі інформації, згідно з яким можна виокремити адресанта 

та адресата. У лекційному дискурсі адресантом є автор-лектор, а 

адресатом – студент-слухач. Інформація в нашому випадку – деяке 

повідомлення, що тим чи іншим способом зменшує необізнаність 

споживача (приймача) щодо деякого факту, об’єкта, явища. 

Лекція (її письмова фіксація) є одним із засобів передачі 

інформації (знань) від автора-лектора до студента-читача. Великий потік 

інформації вимагає застосування таких методів навчання, які дають 

змогу за короткий проміжок часу надати студентам достатньо 

ґрунтовних знань, забезпечити високий рівень опанування й закріплення 

матеріалу. Когнітивний компонент передбачає усвідомлене засвоєння 

студентами мовного матеріалу.  

Лінгвокогнітивний аспект дослідження тексту лекції полягає у 

виявленні структури знань у дискурсивних фрагментах, операцій 

упізнавання інтенцій автора тексту, засобів інтерпретації та оцінки 

текстової інформації.  

У сучасній теорії моделювання знань мисленнєву діяльність 

студента-читача розглядають як процес породження й обробки знань. 

Когнітивна система студента виступає як “процесор”, що обробляє 

знання. У когнітології виділяють два основних типи знань: декларативні 

та процедурні [280]. Саме їх знаходимо в досліджуваних нами письмових 

фіксаціях англомовних лекцій. 

Декларативні знання представлені у вигляді сукупності 

пропозицій, тверджень про дещо (пояснення значення слова в 

тлумачному словнику).  

 

Наприклад:  

(1) Creoles = languages created by children who grew up in a 

pidgin speaking environment [SchP-1A]. 

(2) Paradigm = a set of inflected words belonging to a single 

stem or a set of elements which can be substituted for each other [NNR-

M]. 

(3) Loan translation is the process whereby a native 

translation is modeled on a foreign compound, as in: superman is a 

loan-translation from German Übermensch [NNR-M]. 

 

Процедурні знання є послідовністю операцій, дій, належних до 

виконання. Вони являють собою загальну інструкцію щодо дій у 

конкретній ситуації.  
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Наприклад:  

Questions to be answered 

(1) “Do animals communicate as we do, or is there something 

unique about human language?” 

(2) “How much of language do we learn, and how much is built in 

at birth?” 

(3) “If language is so vital to communicate our thoughts, does it 

also color the thoughts we have?” [SchP-2A] 

У наведеному прикладі автор-лектор пропонує алгоритм розгляду 

питань, моделюючи процес сприйняття інформації. 

Декларативні знання більш експліцитні й тому легше засвоюються 

людиною, тоді як процедурні – переважно імпліцитні. Мовна здатність є 

процедурним знанням. Спроби експлікації процедурних лінгвістичних 

знань призводять до того, що студент-читач, який вивчає лексичну 

семантику слова, досліджуючи його численні вживання, із часом утрачає 

здатність розмежовувати правильне й неправильне вживання цього 

слова. Отже, існує ризик руйнування імпліцитних процедурних знань, 

через що постає питання про доцільність використання такого типу 

моделювання знань. 

Будова й функціонування мовної системи не піддаються прямому 

спостереженню, тому вивчення мови, текстів і записів звукового 

мовлення здійснюється переважно за допомогою особливого виду 

когнітивної діяльності – моделювання. 

Моделювання – один з основних методів пізнання. Це форма 

відображення дійсності, яка полягає в з’ясуванні або відтворенні тих чи 

інших якостей реальних об’єктів, процесів і явищ за допомогою інших 

об’єктів, процесів, явищ або за їх абстрактного опису у вигляді 

зображення, плану, схеми, сукупності рівнянь та алгоритмів [27]. 

Метод моделювання в сучасному науковому пізнанні 

використовують у трьох головних площинах [99; 147]: 

1. моделювання як процес творення моделей; 

2. моделювання як заміна одного об’єкта (процесу чи явища) 

іншим, але таким, який зберігає всі суттєві властивості вихідного об’єкта 

(процесу чи явища). Об’єкт, який заміняють, називається моделлю 

вихідного об’єкта; 

3. моделювання як процес вивчення моделі вихідного об’єкта. 

У нашому дослідженні застосовуватимемо метод моделювання в 

усіх його проявах, що дає змогу описати природну мову як засіб 

моделювання різних типів знань, а також дослідити лінгвістичні 

особливості моделювання знань у сучасному англомовному лекційному 

дискурсі. 

Провівши ґрунтовний аналіз дискурсивних фрагментів сучасних 

письмових англомовних лекцій, ми дійшли висновку, що для тексту 
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лекції характерно використання автором таких засобів представлення та 

моделювання знань, як терміни (із тлумаченнями й поясненнями), 

заголовки, екземпліфікація, формули, схеми, таблиці, графіки, у яких 

узагальнюється матеріал лекції. Головне в лекції – це наявність наукової 

інформації в стислому та систематизованому вигляді, а також засобів 

активізації й моделювання логічного мислення студента-читача.  

 

 

2.1.1. Термін як засіб моделювання знань.  

 

Термін – це слово або словосполучення, яке точно й однозначно 

визначає чітко окреслене спеціальне поняття будь-якої галузі науки (у 

нашому випадку ‘загальне мовознавство’) і його співвідношення з 

іншими поняттями в межах спеціальної сфери. На відміну від слів 

загальної лексики, які часто є багатозначними й мають емоційний 

відтінок, терміни в межах сфери застосування – однозначні та 

позбавлені експресії [149, с. 155].  

Термін є інформаційно-насиченою моделлю знань лекційного 

дискурсу. Він – невід’ємна складова частина лекції, проте використання 

автором-лектором термінів без пояснення неприпустиме для її графічної 

фіксації, оскільки вона розрахована на будь-якого читача. Коли автор-

лектор уживає термін у своїй лекції, то він неодмінно повинен подати 

його повне визначення.  

 

Наприклад: 

(1) Prescriptive rules are intended to teach people how they 

should speak or write according to some pre-determined (arbitrary) 

standard [SchP-1A]. 

(2) Discourse Analysis is the study of language in use in context 

[NNR-D]. 

(3) Acronymy = formation of new words based on the initial 

letters of words [NNR-M]. 

(4) A sentence which is true no matter what, i.e. in every 

conceivable situation, is called a tautology (example: It is raining or it is 

not raining) [SchP-1B]. 

 

У дискурсивних фрагментах сучасних англомовних письмових 

лекцій спеціальний маркер “terminology” застосовується для 

привертання уваги до термінів, що сприяє кращому виокремленню 

термінів серед масиву дискурсивних фрагментів. Відповідно до 

словника Oxford Advanced American Dictionary, “terminology” – the set of 
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technical words or expressions used in a particular subject; words used with 

particular meanings; у Longman Dictionary of Contemporary English 

“terminology” – the technical words or expressions that are used in a 

particular subject; у English Cobuild Dictionary “terminology” – is the set of 

special words and expressions used in connection with it.  

У сучасних англомовних письмових лекціях вказівка на терміни 

забезпечується графічними засобами, які виконують роль маркерів. 

Наприклад, лексичну одиницю “terminology” автор-лектор виділяє 

жирним шрифтом або курсивом, застосовує підкреслення, або перед нею 

ставить спеціальну позначку.  

 

Наприклад: 

(1) Terminology: Proper names are words such as John, Mary, 

Bill, Clinton, Reagan, etc [SchP-3A]. 

(2) Terminology: It will be useful in what follows to have some 

terminology to talk about trees and sub-trees. The points that are joined 

by segments in a tree are called nodes. If a node N' belongs to a sub-tree 

whose highest node is N, we say that N dominates N'. If N dominates N' 

and there are no intermediate nodes between N and N', we say that N is 

the mother of N', and that N' is a daughter of N. If N is the mother of N1 

and N2, then N1 and N2 are sisters. [SchP-4А]. 

(3) • Terminology 

student is sometimes called the restrictor of the determiner every 

run is sometimes called the nuclear scope of the determiner every [SchP-

S2]. 

 

 

2.1.2. Заголовок як засіб моделювання знань.  

 

Заголовок – це важлива частина тексту, що забезпечує його 

цілісність. Він має певну самостійність. Заголовок може містити в собі 

частини речень із тексту або його висновок. 

Будь-яка письмова лекція має свій заголовок. Заголовок – це 

узагальнення всієї лекції, де ключові слова слугують основними 

поняттями, про які ітиметься в лекції. Одним із засобів моделювання 

знань, представлених у сучасних письмових лекціях, є використання 

автором-лектором чітких заголовків різної структури. Особливості типів 

заголовків різної структури представлені у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1. 

Типи заголовків за структурою 

Структура заголовку Характеристика Приклад 

Іменникові 

конструкції 

 

Інформація 

представлена в такому 

заголовку може 

відображати суб’єкт 

або об’єкт, про який 

ітиметься в лекції (що 

часто подаються у 

вигляді 

протиставлень). 

1. “Phonology” [SchP-

7B] 

2. “Syntactic Trees” 

[SchP-8] 

3. “Derivation vs. 

Compounding” [NNR-

M] 

 

Інфінітивні 

конструкції 

Інформація, яку 

містить заголовок, 

може позначати саму 

подію (найчастіше з 

безособовими 

формами дієслова). 

1. “How morphology 

relates to other things” 

[StE-L] 

2. “THE ABILITY OF 

LANGUAGE TO 

EXPRESS ABSTRACT 

IDEAS” [SchP-6A] 

 

Герундіальні 

конструкції 

Конструкції цього 

типу найчастіше 

виражені за 

допомогою так званої -

ing-форми. 

1. “Comparing syntax 

across languages” 

[WacJ] 

2. “Learning a language 

from examples” [StE8] 

 

Паралельні 

конструкції 

Інформація може бути 

представлена в 

заголовку у вигляді 

двох частин (що 

можуть належати до 

різних синтаксичних 

типів), відокремлених 

двокрапкою. 

1. “Language Variation: 

Parameters of Universal 

Grammar” [SchP-9] 

2. “Syntax: Constituents 

and categories” [StE-

LE] 

Питальні 

конструкції 

Заголовок може 

подаватись у вигляді 

речення, зокрема 

питального. 

1. “What is modern 

linguistics?” [NNR-H] 

“WHAT IS A WORD, 

HOW DOES A CHILD 

KNOW WHAT A WORD 

IS?” [SchP-6B] 
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Продовження таблиці 2.1 

Прийменникові 

конструкції 

Інформація, що 

представлена в 

заголовку у вигляді 

прийменникової 

конструкції, 

починаються з 

прийменників 

toward(s), on, або to. 

1. “Toward Discourse 

Analysis” [NNR-H] 

2. “Towards standard 

transformational 

grammar” [StE3] 

3. “On the Background 

Model Construction for 

Speaker Verification 

Using GMM” [BG] 

4.  

 

Проаналізовано 438 англомовних заголовків корпусу прикладів. 

Наочно продемонструвати типи заголовків та їх кількісний розподіл 

пропонуємо за допомогою побудови секторної діаграми. 

Аналіз мовного матеріалу засвідчив, що найчастіше у своїх 

лекціях автори-лектори використовують заголовки представлені у 

вигляді іменникових конструкцій (293 (66,9 %)), а менш частотними є 

заголовки представлені паралельними (85 (19,4 %)), герундіальними (21 

(4,8 %)), питальними (20 (4,6 %)), дієслівними (12 (2,7 %)), 

прийменниковими (7 (1,6 %)) конструкціями. Графічне співвідношення 

досліджуваних заголовків сучасних англомовних письмових лекцій 

відображено на рисунку 2.1. 

 

 

66,9%
4,8%

1,6%
2,7%

19,4%

4,6%
Іменникові конструкції

Герундіальні конструкції

Прийменникові

конструкції
Дієслівні конструкції

Паралельні конструкції

Питальні конструкції

 

Рис. 2.1. Кількісне співвідношення типів заголовків у письмових 

фіксаціях лекцій 
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Аналіз представлених у корпусі прикладів підтвердив, що 

вживання авторами-лекторами іменникових (66,9 %) і паралельних 

(19,4 %) конструкцій у заголовках лекцій – найуживаніші засоби 

моделювання знань у сучасних англомовних письмових лекціях. 
 

 

1.1.3. Екземпліфікація як засіб моделювання знань.  

 

Екземпліфікація – це з’ясування певної інформації методом 

звернення до прикладів, наведенням ілюстрацій; це поведінка, 

орієнтована на зразок (модель), який виступає як засіб міжособистісного 

впливу й формування відношення або способу дії. Виділяють такі якості 

зразка: ясність та очевидність, зв’язність з іншими зразками, можливість 

зіставлення, переконливість дії [246, с. 432]. 

Використання автором прикладів у лекції сприяє кращому 

запам’ятовуванню матеріалу, активізуючи увагу студента-читача щодо 

матеріалу лекції. Приклади потрібно наводити стисло й зрозуміло, 

виходячи з того, які теоретичні моделі та підходи застосовано в цьому 

конкретному випадку. Приклад можна розкласти на складові частини, 

порівняти їх і зробити висновки. Він повинен бути виразним, чітким та 

інформативним. Для виділення прикладів у лекції автори-лектори 

застосовують курсив, жирний шрифт і підкреслювання. 

Залежно від засобів інформативності письмові фіксації лекційного 

матеріалу можна поділити на повні (такі, що найбільше заповнюють 

інформаційну лакуну поставленої теми (повні фіксації лекцій)) і неповні 

(такі, що містять часткову інформацію стосовно теми (короткі нотатки 

лекції)) [24, с. 11]. Існують випадки, коли лекційний матеріал не лише 

заповнює інформаційну лакуну, але й містить додаткову інформацію 

(додатки до лекції). Це стосується й самого матеріалу письмової лекції, 

де до одного твердження чи то визначення автор-лектор використовує 

такий засіб моделювання знань, як обширне пояснення матеріалу. 

Пояснення у лекції, зазвичай супроводжується наведенням різних 

прикладів. Екземпліфікація може мати різні форми представлення, 

зокрема, фрагменти текстів, речень, мовні одиниці, чи їх форми тощо, 

які можуть супроводжуватись цитатами, посиланнями на автора й 

додаткові джерела. Для виділення прикладів серед основного масиву 

дискурсивних фрагментів лекції автори-лектори використовують такі 

маркери, як “Example”, “E.g.”, “for example”. 
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Наприклад:  

(1) -Each time we generalize beyond what we have seen, we 

apply –implicitly or explicitly – a rule, which must thus be anterior to the 

experience it is applied to. (The term 'induction' designates any process 

by which one infers from some observed data a rule that applies beyond 

these data).  

Example: Suppose you are given a series of numbers such as 3, 9, 

21. Suppose further that we are asked to determine what is the common 

property of these numbers. Faced with a choice between 17 and 18, we 

may reason as follows: 

Rule 1: 3, 9 and 21 are all odd numbers. 17 is too, 18 isn't. Hence 

17 belongs to the group. 

Rule 2: 3, 9 and 21 are all multiples of 3. 18 is too, but 17 isn't. 

Hence 18 belongs to the group. [SchP-1B]. 

(2) Universal Grammar: Innate design underlying the 

grammars of all human languages. Theory B: Acquisition of language is 

guided by a mechanism specific to language, Universal Grammar. In this 

sense language is an instinct. Argument from the 'poverty of the stimulus' 

(Noam Chomsky) (цитата): Children are not taught language. They 

simply observe people speaking it and end up acquiring it. But the data 

that the children have access to are much less complex than the rules 

they end up acquiring. This makes it unlikely that an all-purpose 

learning mechanism could be at play, and suggests that a large part of 

language is innate [SchP-1B]. 

(3) Further experiments [discussed in class but not reported 

here] also suggest that young children do understand the entailment 

properties of some downward-entailing environments. [For more 

information, see S. Crain et al. in 'Children's Command of Negation' 

(посилання на автора), Proceedings of the Third Tokyo Conference on 

Psycholinguistics, 2002, available online at 

www.ling.umd.edu/crain/papers/TCP2002.pdf] [SchP-7A] 

 

Як бачимо з наведених вище прикладів, використання індикаторів 

прикладу, цитат, посилань дає змогу студентам-читачам якомога краще 

зрозуміти й засвоїти прочитаний матеріал.  

 

 

1.1.4. Невербальні засоби передачі інформації як засіб 

моделювання знань.  

 

http://www.ling.umd.edu/crain/papers/TCP2002.pdf
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У лекціях з мовознавства найчастіше використовуються такі 

способи моделювання, які займають проміжне становище між 

вербальними і невербальними засобами. До цих засобів ми відносимо 

формули, структурні схеми, діаграми, таблиці. 

Формула у сучасній письмовій лекції представлена у вигляді 

сукупності чисел, текстів, логічних значень, функцій. Вони 

використовуються для найекономнішого відображення інформації і 

мають мовну природу. Кожна мова містить значну кількість 

надлишкової інформації. У дискурсивних фрагментах лекцій формули 

застосовують для пояснення певних мовних явищ. 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів автори 

подають безпосередньо перед формулою або під, у тій послідовності, у 

якій вони подані у формулі. Це потрібно для розуміння студентом 

прочитаного матеріалу лекції. Значення кожного символа й числового 

коефіцієнта подаються з нового рядка. 

 

Наприклад: 

(1) The initial group that contains a noun we will call a Noun 

Phrase, NP for short. The group that contains a verb, referred to as ____ 

above, will be called a Verb Phrase. The group [Inflection + Verb 

Phrase] will be called I' (pronounced 'I bar'. I for inflection, ' (i.e. bar) 

to indicate that it contains other things in addition). With this 

background, we can start writing our grammar. Because each sentence 

contains an inflection, it is called an 'Inflection Phrase', symbolized as 

IP. 

IP → NPI'  (a sentence consists of a Noun Phrase followed by 

an I bar) 

I' → I VP  (an I bar consists of an Inflection followed by a Verb 

Phrase). 

NP → PN, DN  (a Noun Phrase comprises either a Proper 

Name/ProNoun alone, or a Determiner and a Noun) 

VP → Vi, Vt NP, Vs CP (a Verb Phrase comprises either an 

intransitive Verb Vi alone, or a transitive verb Vt followed by a Noun 

Phrase, or a verb of speech or though Vs followed by a Complementizer 

Phrase) 

CP → C IP (a Complementizer Phrase comprises a 

Complementizer followed by an Inflection Phrase) [SchP-4B] 

(2) A + V-ed/-en  deep-fried (A for adjektive, V for verb) 

N + V-ed/-en  home-made (N for noun, V for verb) 

Adv + V-ed/-en  well-dressed (Adv for adverb, V for verb)  

[NNR-M] 
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Автори-лектори застосовують формули для пояснення матеріалу й 

таким чином здійснюють заміну обширної теорії на більш стислі та 

зрозумілі. У наведених прикладах автор використовує формули для 

позначення частин мови, які застосовуються в лінгвістиці для побудови 

синтаксичних дерев і позначення частин мови, зі яких утворюються 

складні слова. 

Отже, формула є більш наочною формою представлення 

інформації й дає значно повніше та стисліше пояснення лекційного 

матеріалу, ніж якби той самий матеріал був представлений автором у 

письмовій формі. 

Схема представляє основні функціональні частини, взаємозв’язки 

та призначення зображених у ній елементів. У сучасних англомовних 

лекціях із загального мовознавства схеми використовують для 

графічного зображення синтаксичних дерев, різних мовних 

особливостей. Вони слугують графічними засобами моделювання знань 

під час пояснення матеріалів лекцій. Перед або після будь-якої схеми 

автор-лектор зазвичай подає її тлумачення. 

 

Наприклад:  

 

 

If you decided despite all this to derive an implicature that It's not the 

case that nobody likes Snoopy and Charlie, you would obtain a catastrophic 

result: an implicature that contradicts the original statement! This is simply 

because you are trying to add to the statement Nobody likes Snoopy or 

Charlie the negation of a sentence it entails. But this, as we saw in earlier 

Lecture Notes, always yields a contradiction. Since contradictions never make 

communication more effective, it is natural that such an implicature should 

never arise to begin with [SchP-7B]. 
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Observe that nothing would prevent us from embedding the IP in an 

example within a larger IP, e.g. John will think that ____. Since this 

procedure can be repeated as many times as we want, our grammar can 

generate an infinite number of sentences [SchP-4B]. 

 

Використання авторами-лекторами схем для ілюстрації прикладів 

сприяє кращому сприйняттю поданої інформації. Схема є графічним 

спрощеним представленням або зображенням викладеної в лекційних 

матеріалах інформації. 

Таблиця – це перелік, зведення статистичних даних або інших 

відомостей, розміщених у певному порядку й за графами. Матеріал у 

таблиці систематизований, на перший план виступають цифри. У 

таблицях не використовуються дієслівні форми, прислівники. Вона має 

бути компактною й наочною.  

У дискурсивних фрагментах сучасних англомовних лекцій таблиці 

використовують для більш загального та систематизованого 

представлення інформації, що сприяє кращому запам’ятовуванню й 

активізації уваги студентів-читачів. Нерідко після таблиць автори-

лектори подають пояснення до них.  

Часто бувають випадки, коли автор-лектор використовує під час 

пояснення лекційного матеріалу таблиці для протиставлення однієї 

інформації іншій та для порівняння. 
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Наприклад: 

 

[SchP-1A] 

 

У дискурсивних фрагментах сучасних англомовних лекцій 

виділяємо статистичні таблиці (призначені для найбільш раціонального, 

наочного та систематизованого викладення результатів зведення й 

групування) та наочні таблиці (у яких наводиться узагальнена й 

систематизована інформація, викладеного матеріалу). Шрифти в 

таблицях можуть бути різними (курсив, жирний, із підкресленням). 

Часто трапляються таблиці з невидимими лініями, де представлену 

інформацію погруповано в стовпці та комірки. 

 

Наприклад:  

 

 

French and English have an impoverished person morphology; 

they only distinguish between two or three person endings (in English, 

the only distinction is that between 'speak' and 'speaks'). By contrast, 

Italian and Catalan have a rich person morphology: they both 

distinguish between six different endings in the present tense [SchP-3A]. 

 

У наведеному прикладі автор-лектор використовує наочну 

таблицю, у якій подає інформацію, що слугує збірним узагальненням 

інформації, представленої в певному порядку за графами. Як правило, 

під таблицею автор подає її тлумачення. 
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[SchP-3B] 

 

У наведеному вище прикладі автор-лектор використовує таблицю 

з невидимими лініями, при чому заголовки стовпців виділяє курсивом. 

Таке представлення інформації в таблиці слугує також засобом 

привертання уваги студента-читача й спонукає до кращого 

запам’ятовування. 

Текст лекції має дескриптивні ознаки, у ньому описуються факти, 

явища, поняття, дії, тобто кожна лекція дає студентам-читачам певну 

інформацію, у якій одна частина поєднана з іншою за допомогою логіки 

та єдиного змісту. 

Як бачимо, використання авторами-лекторами у своїх письмових 

фіксаціях лекцій термінів, заголовків, прикладів, формул, схем, таблиць 

є доцільним при поясненні матеріалу, оскільки таким чином студент-

читач краще сприймає лекцію й активізує свою увагу, що є невід’ємним 

складником когнітивного аспекту представлення знань у письмовій 

лекції. 

Отже, моделювання як метод науково-пізнавальної діяльності 

успішно застосовують у тих випадках, коли безпосереднє вивчення 

об’єкта моделювання ускладнене. Тексти лекцій, зі свого боку, мають 

форму постановки й розв’язання завдань, формулювання тверджень і 

доведень. У такому випадку мова у всіх її проявах відіграє важливу роль 

у представленні знань, оскільки адресатом знань є студент-читач. Саме 

тому метод моделювання знань у сучасному англомовному лекційному 

дискурсі відіграє одну з провідних ролей при передачі знань та 

інформації від автора-лектора до студента-читача. 
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2.2. Структурні та функціональні особливості представлення 

знань у сучасній англомовній письмовій лекції 

 

Лекція – головна інформаційна магістраль у навчальному процесі 

вищого навчального закладу, школа наукового мислення, що сприяє 

засвоєнню системи знань зі спеціальності, формуючи широкий 

професійний кругозір і загальну культуру. За своєю дидактичною 

сутністю лекція виступає і як організаційна форма навчання – 

специфічний спосіб взаємодії викладача та студентів, у рамках якого 

реалізується різноманітний зміст і різні методи навчання, і як метод 

навчання – монологічний виклад навчального матеріалу в систематичній 

та послідовній формі, сконцентрований переважно навколо 

фундаментальних проблем науки.  

Лекція – це системний, глибинний і зрозумілий виклад 

навчального матеріалу. У навчальному процесі призначення лекції не в 

тому, щоб викласти всю необхідну інформацію з теми, а в тому, щоб 

допомогти засвоїти фундаментальні проблеми з дисципліни, оволодіти 

методами наукового пізнання, запропонувати найновіші досягнення 

наукової думки.  

Прагматичною метою автора-лектора є найбільш адекватне 

“донесення” повідомлення до студента, привертання уваги читача й 

спрямування її на повідомлення та збереження його зацікавленості 

протягом читання всієї лекції (М. О. Соколова, К. П. Гінтовт, 

Л. О. Кантер та інші). 

Лекція – найекономніший спосіб передачі й засвоєння навчальної 

інформації, мисленнєвої культури поколінь, уміщеної в межах 

педагогічних форм навчання. 

На сучасному етапі розвитку освіти лекція є важливою ланкою, 

доцільною формою організації навчання у вищому навчальному закладі 

та засобом передачі й отримання знань. Її загальне призначення – 

формування в студентів орієнтовної основи для оволодіння знаннями, 

уміннями, навичками, їх позитивного ставлення до життєвих реалій. 

Лекцію активно застосовували в середньовічних університетах у формі 

читання й коментування викладачем тексту книг. В історії розвитку вона 

стала важливою формою словесного, особистісного впливу викладача, 

оратора на людину.  

Методичні питання класифікації лекцій, етапів їх підготовки та 

проведення висвітлено в дослідженнях низки таких науковців, як 

А. В. Хуторський [201], А. М. Столяренко [184], В. М. Фокін [198] й ін. 

Аналізом усного продукту спілкування займався Д. Стегер 

(Steger), який розглядав особливості різних ситуацій. За його 
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класифікацією лекції розділяємо на шість типів: лекція-презентація, 

лекція-повідомлення, лекція-доповідь, лекція-дебати, лекція-бесіда, 

лекція-інтерв’ю [272].  

Критерії, за якими здійснювався цей поділ, уключають такі 

чинники, як присутність або відсутність взаємодії, кількість 

співрозмовників (спікерів) і їхнє ставлення один до одного (їхні права 

або як це ще називає Д. Стегер –“їхній статус”), “гнучкість” теми разом 

із вибором і ставленням співбесідників щодо обраної теми. 

Проте варто згадати й те, що усна лекція може мати різні 

особливості, коли студенти-слухачі починають ставити запитання. Така 

лекція перетворюється в лекцію-інтерв’ю або навіть у бесіду. Крім 

питань слухачів, вона допускає викладення ними своєї точки зору 

стосовно того чи іншого питання. На такій лекції викладач-лектор і сам 

ставить питання студетам-слухачам, щоб почути їхні висловлювання, 

викладення їхньої позиції. Так утворюється основа для обміну думками, 

для бесіди. Специфіка лекції-бесіди полягає в тому, що лектор виступає 

в ролі і інформатора, і співбесідника, котрий уміло направляє хід діалогу 

зустрічними питаннями. 

Використовуючи цю класифікацію, можемо передбачити роль 

учасників так само, як і мету конкретного мовного акту.  

Залежно від форми, розрізняють кілька видів лекції, які 

охарактеризуємо як клас написаного або усного тексту [227, с. 156]. 

Зважаючи на аспект мови, який наголошується в тексті, існує декілька 

видів лекції як форми організації навчання, головними з яких можна 

вважати: 

1. інформативну лекцію (визначається інтерес слухачів до змісту 

тексту лекції, активізується їхня розумова діяльність) [110]; 

2. лекцію-розповідь (розкривається та пояснюється конкретна тема, 

що має великий за обсягом і складну за змістом навчальну 

інформацію. Зміст такої лекції може визначатися на основі 

окремого предмету [17]).  

3. лекцію-дискусію, або лекцію-суперечку (одна з функцій лектора – 

короткий виступ на початку лекцій, але потім іде не просто 

розмова-діалог зі слухачами, а полемічна бесіда. Функції лектора 

передбачають таку постановку питань, які ведуть до зіткнення 

думок і, відповідно, до пошуку аргументів, до поглибленого 

аналізу розглянутих проблем. У цьому випадку методична 

майстерність лектора включає не лише вміння читати лекцію-

монолог, відповідати на запитання, вести бесіду, але й навички 

організації спору й умілого керування ним. Тема повинна надавати 

можливість учасникам дискусії прийти до кінцевого результату, до 

істини [40].) 
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На сьогодні вищезгадана класифікація лекцій уможливлює поділ 

типів лекцій так, щоб їх можна було об’єднати в один вид. Слід згадати 

й про переміщення інтересу в цій галузі до центру схожості та 

відмінності в письмовому й усному спілкуванні [263, с. 64]. 

Вивчення дискурсивних особливостей сучасного англомовного 

лекційного дискурсу засвідчує, що для лекції властиві: персуазивний 

характер, дидактичне спрямування, інформативність, дотримання 

заздалегідь визначеної послідовності викладу матеріалу тощо.  

До основних прагматичних вимог належить наявність 

аудиторії/читачів, що виступає реципієнтом висловлювання, які чинять 

вплив не тільки на модель дискурсу, а й на стратегії досягнення 

комунікативної мети. 

Мовлення розвивається в той самий час, коли лектор говорить із 

притаманною йому швидкістю, слухач у той момент може попросити 

про повторення, якщо це можливо, однак важко уявити бесіду, у якій 

кожне речення вимагає перефразування. При усному донесенні 

інформації, незважаючи на те, що лекція може бути підготовленою або 

спонтанною, завжди виникають певні помилки, повторення, інколи 

менш послідовні речення, що супроводжуються паузами або заїканнями, 

які можуть також мати якесь значення. Зазвичай лектор знає свого 

слухача-студента або знає те, що його слухають. Це дає йому 

можливість контролювати свою лекцію. Оскільки співбесідники часто 

бачать одне одного (за винятком використання телефона), вони 

застосовують паралінгвальні сигнали, такі як гримаси, жестикуляція, або 

часто використовують такі слова, як  “here”, “now”, “this”. Серед інших 

важливих особливостей лекції слід назвати ритм, інтонацію, швидкість 

мовлення, а також  неможливе приховання помилок, зроблених під час 

донесення інформації до студентів [230, с. 291; 231, с. 207]. 

Іншим підвидом лекційного дискурсу є письмові фіксації лекцій 

(Lecture Notes), що потребують використання засобів донесення 

інформації. Автор тексту лекції не завжди знає, хто буде її читати, і, як 

наслідок, він не може пристосуватися до певних очікувань читача. 

Студент, котрий перечитує лекцію, має можливість переглядати 

результат роботи автора протягом необмеженого періоду часу, завдяки 

чому він може структурувати матеріал, викласти його послідовно, 

маючи складний синтаксис. Крім того, читач лекції не впливає на процес 

генерування лекційного дискурсу, а саме на розміщення й оформлення 

тексту на папері, які дуже важливі для того, щоб легше та краще 

сприймати матеріал. Ще однією особливістю письмової фіксації лекції є 

побудова та оформлення таблиць, формул або діаграм, які можуть бути 

представлені лише в письмовій формі [230, с. 291]. 

Такий поділ способів представлення лекційного матеріалу на два 

основні види досить прямолінійний і умовний, що дає змогу в деяких 
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ситуаціях їх інтегрувати. Наприклад, коли викладач-лектор пояснює 

якийсь новий матеріал, його розповідь може супроводжуватися різними 

записами на дошці, які слухачі заносять до своїх нотатників і згодом 

додають до надрукованого тексту. Інколи лектор готує докладний 

роздатковий матеріал для читання студентами під час його пояснення. 

Сумарний ефект від такого типу комунікації залежатиме від успішного 

поєднання обох типів письмової фіксації лекційного матеріалу.  

Зміст навчального матеріалу означеної теми лекції має певні 

можливості для інтелектуального розвитку студента-читача. Включення 

в лекцію низки проблемних ситуацій, виокремлення завдань сприяє 

активізації мислення студентів, а отже й розвитку їхнього інтелекту. 

Лекційний матеріал – основа інформації. Він розкриває 

понятійний апарат конкретної галузі знань, її проблеми, дає цілісне 

уявлення про предмет і показує взаємозв’язок з іншими дисциплінами. 

За своєю структурою лекції різняться одна від одної залежно від 

змісту й характеру матеріалу, що викладається, але існує загальний 

структурний каркас, який можна застосовувати до будь-якої лекції. 

Проведений структурний аналіз текстів лекцій засвідчує, що основними 

структурними компонентами або композиційно-смисловими блоками 

сучасної англомовної лекції є: вступ, план, основна частина, що може 

складатися з кількох підпунктів (виклад навчального матеріалу), 

висновки/прикінцева частина. Усі компоненти лекції логічно поєднані 

між собою, забезпечуючи таким чином цілісність усього її тексту, що 

графічно проілюстровано на рисунку 2.2. 
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Рис. 2.2. Модель лекції 

 

Кожна частина має певну функцію. Це необов’язкові складники 

кожної лекції, однак “логічна стрункість, зіставляння і взаємозв’язків 

окремих частин лекції є необхідними умовами її успіху” [61, с. 95]. 

Вступ психологічно вводить студента-читача в процес 

сприймання. Він повинен бути коротким, живим і виразним: 

функціонально це “камертон”, який має настроїти студента-читача на 

продуктивну навчальну роботу.  

Традиційними складниками вступу є вступне зауваження, 

мотивація актуальності теми, формулювання мети лекції, огляд 

головних питань теми, подання короткої характеристики основної 

рекомендованої літератури.  

 

Наприклад:  

☞ Goal: We saw in earlier notes that speakers know rules, which allow 

them to utter and understand sentences that they have never heard before. But 

ЛЕКЦІЯ 

 Формулювання 

питань плану теми 

 Список літератури 

 

Загальні 

висновки 

 Формулювання 

теми лекції 

 Вступне слово 

Вступ 

Основна 

частина 
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how do children learn these rules? Certainly no explicit teaching is going on. 

Thus they must be endowed with some innate device, which allows them to 

infer the 'correct' rules from the fragmentary data they have access to. This 

innate mechanism could either be (a) a general, all-purpose mechanism, or 

(b) a specifically linguistic system. Hypothesis (b), for which we will give 

limited arguments, suggests that there exists a Universal Grammar, which is 

innate, permits the acquisition of language, and is common to all languages 

[SchP-1B]. 

 

Наведений приклад – типовий вступ, у якому коротко згадується 

матеріал попередньої лекції й автор-лектор плавно переходить до 

основних завдань, на яких ґрунтується лекція. 

Вступне зауваження – це своєрідний “гачок”, на який “зачіплюють 

увагу” студента-читача. Це можна зробити, розповівши про щось цікаве, 

але таке, що стосується теми лекції. Нетрадиційними варіантами вступу 

можуть бути цікаве, захоплююче повідомлення, гумористичне 

зауваження, власні роздуми, питання або навіть низка питань, звернених 

до читача, цитата тощо. 

 

Наприклад: 

Questions to be answered: 

(1) “Do animals communicate as we do, or is there something 

unique about   human language?” 

(2) “How much of language do we learn, and how much is built in 

at birth?” 

(3) “If language is so vital to communicate our thoughts, does it 

also color the thoughts we have?” [SchP-2B] 

 

Наведений приклад – нетрадиційний вид вступу, оскільки автор-

лектор розпочинає лекцію з низки питань, звернених до читача, при 

цьому не наголосивши на основних завданнях та меті лекції. 

Наступний пункт лекції – план, якого автор-лектор має чітко 

дотримуватись. У нього включають найменування основних “вузлових” 

питань лекції. 

 

Наприклад:  

(1) Sections in these Notes: 

1. Key Terms. 

2. Reading. 

3. Looking at Adjectives. 

4. Words of Advice on the Analysis of Adjectives in Literary 

Stylistics. 

5. Looking at Adverbs. 
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6. Putting Them All Together: Looking at the Clause. 

7. Looking at the Sentence. 

8. Downranking [TIS3]. 

(2) Practical calibration of local volatility models. 

Implied trinomial trees. 

Implications: 

The deltas of standard options. 

The values of exotic options: barriers, lookbacks, etc. [LibM] 

(3) This lecture presents the history of modern linguistics, 

tracing developments in the theories, principles and methods of major 

figures and prominent schools as they relate to primary areas of 

investigation from semantics, syntax and phonology to pragmatics and 

discourse analysis [NNR-H]. 

 

Як бачимо, план лекції може бути представлений по різному. В 

одних випадках лектори використовують нумерований список для 

підпунктів плану, в інших – маркований. Дуже часто застосовується 

такий маркер, як This lecture presents…, In this lecture…. 

Розкриваючи тему, автор використовує індуктивний метод 

(приклади, факти, які підводять до наукових висновків); метод дедукції 

(роз’яснення загальних положень із подальшим показом можливості їх 

застосування на конкретних прикладах). Щодо кожного з аналізованих 

положень автор робить висновок, виділяючи його повторенням і 

гіпофорами. У кінці лектор підбиває загальний підсумок уже до всієї 

лекції.  

Основна частина поєднується зі вступною. У ній головне місце 

посідає викладення основного змісту матеріалу теми, його аналізу, 

узагальнення висунутих положень. На основі власних спостережень, 

можемо стверджувати, що під час викладення основного матеріалу 

атори-лектори найчастіше використовують такі мовні засоби: а) для 

пояснення матеріалу: remember that; to distinguish; notice that; note that; 

consider for instance; to focus on smth; consider the following; б) для 

аналізу матеріалу: as we see, as a result, to analyze, to differenciate. Для 

успіху лекції важливе значення має поділ матеріалу на розділи, основні 

питання, іншими словами – якісний план. 

У подальшому викладі автор-лектор, зазвичай послідовно 

висловлюючи власну думку, спрямовує читача на розуміння ідей лекції, 

застосовуючи різні докази правильності науково-теоретичних положень, 

ілюструючи їх прикладами.  

 

 

 

 



 

66 

 

Наприклад:  

I think the /O/ is left out not because it is derived, but because it is 

becoming rather rare; and the text says on p490 that /l"/ is left out because it 

will be treated as / l/ [SchP-3B]. 

 

Дуже важливо, коли автор лекції дає короткі узагальнюючі 

висновки з окремих питань теми.  

 

Наприклад:  

Conclusions: (i) There has been no clear proof that any important 

aspect of thought is determined by the particular language that the subject 

speaks. (This does not necessarily mean that such a proof could not be found). 

(ii) Still, one could attempt to show that some aspects of language 

determine some aspects of thought [SchP-2B]. 

 

Не менш важлива прикінцева частина лекції. Лектор робить 

логічний, лаконічний висновок про основні поняття, положення, теорії, 

що розглядались, і дає необхідне узагальнення, роблячи науково-

теоретичні й практичні умовиводи для спрямування подальшої 

самостійної роботи студентів та створення наукової основи для 

наступної лекції.  

 

Наприклад: 

(1) In this lecture we briefly looked at natural history as a 

science of relative frequencies, relative frequencies of genes and traits in 

a population [StE-LE]. 

(2) Finally, we observed that different kinds of rules are needed 

to define these different non-random sequences [StE-LE]. 

(3) Conclusion: All languages share a design (Universal 

Grammar) whereby actor, action, object of action, modifiers of various 

kinds, etc. combine according to systematic rule in hierarchical 

relationships…[SchR-S]. 

 

У наведених прикладах автори-лектори застосовують виділені 

лекційні маркери для того, щоб виокремити й наголосити на підсумку 

основного матеріалу лекції. 

Отже, ураховуючи всі основні особливості лекції, можна 

вибудувати чітку модель навчальної лекції, притаманну обом її видам 

(усному та письмовому). До структури лекції входять такі компоненти: 

1. Вступ: 

• Формулювання теми лекції, наприклад:  

 

Rules of Language: 
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Description vs. Prescription [SchP-6A] 

 

Тему зазвичай розміщують посередині й позначають великими 

літерами. У її назві вживають короткі, прості речення. У наведеному 

прикладі лектор використовує ще й двокрапку (:), щоб чітко виокремити 

коло проблем.  

• Формулювання питань плану теми, наприклад: 

 

1. Words come in categories. 

2. Words can be made of smaller units (morphemes). 

3. Morphemes combine in a regular, rule-governed fashion. 

a. To define the regularities we need the notions of head and selection; 

b. The regularities exhibit a certain kind of locality. 

4. Morphemes can be silent [LibM]. 

 

Останнім часом лектори дедалі частіше вдаються до побудови 

тезисного плану, котрий полегшує роботу студента-читача. У плані 

визначається, на які розділи поділяється тема, які ключові питання 

висвітлюватимуться в лекції та який зв’язок між ними. Так 

утворюється логічна структура лекції. 

У наведеному прикладі лектор виділяє окремі підпункти через 

уживання двочленних простих речень, які за своєю структурою й 

змістом легко сприймаються читачем і являють собою ніби 

скорочений зміст усієї лекції.  

• Список літератури з теми, наприклад: 

 

References 

[Bloomfield 1933] Bloomfield, Leonard (1933) Language. 

Chicago: University of Chicago Press. 

[Chomsky & Halle1968] Chomsky, Noam and Morris Halle 

(1968) The Sound Pattern of English. NY:Harper and Row…[StE-LE]. 

 

Література, використана лектором, може допомогти читачам 

точніше визначити й пояснити складні проблеми, висвітлені в лекції, 

підтвердити конкретними офіційними даними окремі її положення 

(тези), а також до певної межі підготувати студентів до відповідей на 

питання, що можуть виникнути у викладача-лектора. 

У досліджуваному матеріалі письмових фіксацій лекцій автори не 

завжди подають список використаної літератури. 

• Вступне слово (невелике, кілька речень): 

 – визначення мети лекції; 

 – зазначення зв’язку цієї теми з попередньою. 
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Наприклад: 

Goal: We saw in earlier notes that speakers know rules, which 

allow them to utter and understand sentences that they have never heard 

before. But how do children learn these rules? Certainly no explicit 

teaching is going on. Thus they must be endowed with some innate 

device, which allows them to infer the 'correct' rules from the 

fragmentary data they have access to. This innate mechanism could 

either be (a) a general, all-purpose mechanism, or (b) a specifically 

linguistic system. Hypothesis (b), for which we will limited arguments, 

suggests that there exists a Universal Grammar, which is innate, permits 

the acquisition of language, and is common to all languages [SchP-5A].  

 

Вступ психологічно вводить слухача в процес сприймання. Він 

повинен привернути увагу читача. 

У наведеному вище прикладі лектор використовує 

складнопідрядні речення причини, запитання, багато простих речень, які 

вживає в активному стані. 

2. Основна частина. 

Уключає безпосереднє висвітлення змісту навчального матеріалу. 

У кінці кожного проаналізованого питання подається висновок.  

3. Загальні висновки. 

 

Наприклад: 

(1) Conclusion: There is some evidence that the acquisition of 

language by children is guided by a module of the human mind 

specifically devoted to language – a kind of 'language organ'. If this 

hypothesis is correct all human languages share a common set of rules, 

Universal Grammar…[SchP-6A]. 

(2) Summary 

Based on the tests for constituency introduced last week, we find 

constituent relations that can be represented in trees (or with labeled 

brackets). This class was mainly spent drawing trees (almost none of 

which appear here in these notes). 

We went over again the important distinction between 

complements and adjuncts (arguments and modifiers). This distinction is 

slightly tricky. The complements of a V are sometimes obligatory, and 

always limited in number; the complements of an N are never obligatory, 

but are still always limited in number. Some tests for V modifiers were 

presented in the previous lecture notes – understand them. 

Finally, in this lecture we saw how we can write down the rules 

for building the phrases that we have drawn in these trees [StE-L]. 
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Педагогічна література рекомендує, що лекцію слід рішуче почати 

й так само закінчити. Завершальну частину потрібно також ретельно 

планувати, як і інші частини. У ній може даватися необхідне 

узагальнення, робляться теоретичні та фактичні висновки. 

Як свідчить наш аналіз, автор завжди підсумовує викладений 

матеріал, оскільки висновки дають змогу читачеві осмислити всю 

лекцію, чіткіше виділити її основну ідею.  

Основними компонентами загальних висновків є такі: 

– загальний висновок, що випливає із проміжних;  

– повернення до формулювання теми із відповідними 

коментарями; 

– перевірка досягнення основної мети лекції;  

– наголошення на актуальності;  

– окреслення перспективи подальших досліджень вивчення тем, 

пов’язаних з основною темою лекції.   

Проведений аналіз мовного матеріалу, відібраного з англомовних 

текстів лекцій із загального мовознавства, засвідчив, що існує низка 

закономірностей, характерних для письмової форми лекційного 

дискурсу, а саме: 

• До форми подання інформації у лекції належать: 

1. правильна побудова речень; 

2. узгодження закінчень слів у реченні; 

3. правильний наголос; 

4. уникання термінів, значення яких може бути невідомим 

читачеві-студенту; 

5. дотримання загальних принципів наукового стилю; 

6. апелятивно-референтні посилання на попередньо засвоєний 

матеріал. 

• Змістове наповнення лекції: 

– план, список літератури; 

– понятійно-тезова аргументація основних концепцій і 

положень навчального матеріалу; 

– коротке резюме в кінці тексту лекції. 

Поділ тексту лекції тісно пов’язаний із категорією інформації, у 

чому переконуємося, прочитавши заголовки підпунктів лекції, що 

приводять нас до думки, що ж викладатиметься далі в матеріалі лекції. 

Такі вимоги є комплексними, які необхідні, але й недостатні для 

забезпечення продуктивної навчально-пізнавальної активності студентів 

на лекції. Ці умови завжди проходять крізь індивідуальні особливості 

автора-лектора. Ефективність навчання залежить від рівня розумового 

розвитку студента, його пізнавальних здібностей, ставлення до праці, 

особливостей розумової діяльності. 
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Провівши власні дослідження, ми можемо стверджувати, що у 

60 % проаналізованого нами матеріалу сучасних англомовних 

письмових лекцій автор не дотримується встановленої моделі лекції. У 

всіх цих випадках лектори роблять відхилення від встановленої моделі, 

або не включають план у структуру лекції, або не подають списку 

використаної літератури. 

Процес навчання – багатогранна й багатофакторна діяльність 

автора-лектора та студента-читача. Він спрямований на реалізацію низки 

функцій. Оскільки лекція займає особливо важливе місце в навчально-

виховній роботі, вона містить можливості здійснення низки дуже 

важливих лінгвопрагматичних функцій, серед яких є такі: 

– інформаційна функція дає змогу в найбільш концентрованій формі 

подати ту інформацію, що репрезентує зміст освіти; поряд із 

передачею системи потрібних знань про предмет допомагає 

студентам самостійно вибудовувати цю систему в процесі “образ – 

мислення”; 

– методологічна функція забезпечує вироблення певного наукового 

підходу до предмету, що полягає у його вивченні в русі й 

розвитку; 

– виховна функція має свої специфічні особливості, оскільки, з 

одного боку, спонукає викладача самовдосконалюватися на 

педагогічній ниві, а з іншого - формує ціннісні, моральні орієнтири 

слухачів, їхню громадську активність, розуміння соціальних і 

професійних норм поведінки; 

– розвивальна функція пов’язана із завданням формування 

пізнавальної активності аудиторії, вимагає ведення лекційного 

викладання як процесу самостійного творчого пізнання. Згідно з 

цим завдання лекції – включення аудиторії в процес наукового 

пошуку, разом з аудиторією заново осмислити цей процес, 

підводячи слухачів (курсантів, студентів) до самостійного 

усвідомлення одержаних висновків; 

– орієнтувальна функція дає змогу спрямувати слухача (курсанта, 

студента) в потоці інформації, одержаної із різноманітних джерел: 

лекцій, семінарських та практичних занять, вивчення навчальної й 

наукової літератури тощо. Здійснюючи огляд наукової літератури, 

розкриваючи сутність наукових шкіл, аналізуючи теоретичні 

положення, лектор виділяє основне, істотне, указує на правильний 

шлях розв’язання поставлених завдань, допомагає виділити 

головне та відкинути зайве, вибудовує одержану наукову 

інформацію в чітку систему; 

– організаційна функція надзвичайно значуща, саме вона робить 

лекцію незамінною, найважливішою ланкою навчального процесу. 

У всій багатоманітності форм і методів навчальної діяльності 
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тільки лекція здатна об'єднати всі елементи складного процесу 

пізнання, організувати й спрямувати процес для досягнення 

поставлених педагогічних цілей; 

– діагностична функція проявляється в тому, що, читаючи лекцію, 

викладач водночас при здійсненні зворотного зв’язку відзначає, 

які з питань важко сприймались аудиторією, що в подальшому 

може викликати труднощі на семінарських заняттях; як можна 

вдосконалити виклад цієї теми тощо; 

– стимуляційна функція виражається у тому, що після вдалої лекції 

виникає бажання пізнати ще більше, знайти відповіді на ті 

питання, які зацікавили своєю неоднозначністю, 

проблематичністю; 

– систематизуюча функція полягає в тому, що саме лекція дає 

змогу найбільш наочно продемонструвати місце навчальної 

дисципліни у системі наук, виявити міжпредметні й 

міждисциплінарні зв’язки, утілювати правило: “Навчай 

спеціальності, а не окремого предмету” [2]. 

Зазначене вище дає підстави зробити висновок, що 

аргументований, логічний, синтаксично та граматично коректний виклад 

основного навчального матеріалу є найважливішою ознакою, 

характерною для сучасного англомовного лекційного дискурсу. 

Лінгвістичні параметри дискурсивної комунікації між лектором-автором 

і студентом-читачем сприяють не лише процесу обміну інформацією (у 

цьому випадку навчальним матеріалом), а й моделюванню когнітивно-

комунікативних характеристик дискурсу загалом. Орієнтація лекційного 

дискурсу на представлення когнітивних моделей знань та їх успішне 

засвоєння реципієнтами – перспективний напрям подальших розвідок у 

царині прикладної й когнітивної лінгвістики. 

Отже, чітка структура лекції – це окремий механізм моделювання 

знань, де виникає прагматичний ефект (ефект очікування студента-

читача на отримання інформації, із дотриманням певної чіткої структури 

та алгоритму викладу лекційного матеріалу). Вибудована нами модель 

лекції складається з таких компонентів: вступ (формулювання теми 

лекції, питань плану теми, список літератури з теми, вступне слово), 

основна частина, загальні висновки. Основними функціями письмових 

фіксацій сучасних англомовних лекцій є стимулювання студентів-

читачів до самостійного опрацювання матеріалу й заглиблення в його 

суть, а також активізація мислення читача. 
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2.3. Прагматичні особливості представлення знань у сучасному 

англомовному лекційному дискурсі 

 

Автору-лектору важливо на належному рівні утримувати увагу 

читача, підготувати його до сприйняття важливої інформації. Під увагою 

М. Ф. Добринін та І. В. Страхов розуміють спрямованість як 

зосередженість психічної діяльності [55]. Проблема засвоєння й 

переробки інформації тісно переплітається з проблемами уваги. 

Розглядаючи увагу як “фільтр”, американський учений Д. Є. Бродбент 

стверджує, що увага фільтрує інформацію, пропускаючи якусь її 

частину, та ігнорує іншу [223]. К. Д. Ушинський визначав увагу як саме 

ті “двері, через які проходить все, що тільки входить в душу людини із 

зовнішнього світу”. У зв’язку з цим актуальними є мовні засоби 

привертання уваги. 

О. М. Ільченко розглядає в своїх працях науковий дискурс як 

особливий тип інтерперсональної взаємодії адресанта й адресата, в 

якому адресант намагається переконати адресата в істинності 

повідомлення через своєрідний внутрішній діалог з читачем. Авторка 

виділяє маркери атракції уваги адресата під кутом зору їхнього 

етикетного потенціалу [71]. У своїх працях О. М. Ільченко розглядає 

засоби емфази як засоби привертання уваги у науковому дискурсі, серед 

яких виділяє наступні: використання адресантом інтенсифікаторів та 

засобів емфази (ініціальне розташування маркерів емфази), метафор, 

аналогії, засобів вираження персоніфікації, оказіоналізмів й абревіатур, 

гри слів (особливо, коли вона вживається у заголовках), алітерації, 

асонансу, римування, за допомогою риторичного прийому апофасис 

(сприяє зменшенню категоричності висловлювань). Науковець 

стверджує, що засоби емфази виконують функцію атракції уваги 

адресата до найважливіших моментів тексту, а також структурування 

тексту [71]. 

У нашому дослідженні під такими засобами розуміємо стійкі, 

часто повторювані одиниці мовної комунікації, які вживаються, щоб 

привернути увагу студента-читача. У лекційному дискурсі під час 

прочитання тексту лекції зацікавлення адресата (студента-читача) 

відбувається завдяки використанню мовних засобів лінеарності, 

емоційно-експресивних номінацій, гіпофор, а також маркерів поступки 

та протиставлення. 

Лекція може бути представлена як в усній формі перед аудиторією 

студентів, так і в письмовій. Усному науково-навчальному тексту 

властивий різний ступінь експресивності – оптимального засобу 

передавання змісту в момент мовлення, виразності, яка може включати в 
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себе, залежно від стилю, екстралінгвістичні фактори та наміри мовця, 

емоційний, логічний аспекти або їх поєднання. Просодія (інтонація) 

тексту бере безпосередню участь у реалізації комунікативного завдання, 

яке стоїть перед текстом, і забезпечує його успіх та ефективність. 

Письмові фіксації лекцій, зі свого боку, розраховані на 

спілкування з необмеженою кількістю осіб. Їм характерні точність, 

послідовність і лаконічність викладу фактів, абсолютна чіткість у 

висловлюваннях.  

Проведений аналіз засвідчив, що під час генерування письмових 

фіксацій лекцій автор-лектор використовує такі когнітивно-прагматичні 

особливості лекційного дискурсу: 

• науковість та інформативність викладення матеріалу лекції, 

застосування при цьому сучасних наукових підходів; 

• наявність великої кількості чітко систематизованої й методично 

обробленої сучасної наукової інформації; 

• логічність, послідовність та системність висвітлення змісту 

навчальної інформації; 

• доказовість й аргументованість викладу основних положень; 

• доступність, чіткість пояснення, інтерпретації наукових 

положень; 

• посилання на свіжі й достовірні факти, обов’язково вказуючи 

на джерело інформації; 

• підбір на підтвердження своїх думок цитат найбільших 

авторитетів; 

• аналіз різних думок щодо розв’язання поставленої проблеми;  

• наведення достатньої кількості переконливих фактів і 

прикладів до роз’ясненого матеріалу; 

• пояснення ключових термінів; 

• підсумування основних положень лекційного матеріалу й 

формулювання висновків; 

• подання списку додаткових джерел до матеріалів лекції. 

Важливе завдання при привертанні уваги студента-читача – 

формування в нього готовності мимовільно помічати головне, важливе, 

зокрема новизну змісту, а не тільки форми. Це досягається різними 

шляхами: порівнянням суттєвого неяскравого із несуттєвим яскравим; 

наведенням прикладів, які свідчать про те, що важливе в предметі може 

бути нечітким, замаскованим, а несуттєве впадає у вічі; вихованням 

цілеспрямованих глибоких інтересів, за наявності яких виникає звичка 

глибше всебічно вивчати предмет. 

Лектор виформовує спосіб представлення знань, щоб досягнути 

максимального ефекту сприйняття інформації і використовує при цьому 

низку комунікативно-прагматичних засобів у сучасному англомовному 
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лекційному дискурсі, за допомогою яких здійснюється вплив автора-

лектора на студента-читача: засоби організації дискурсу, засоби 

акцентуації основної інформації, засоби уточнення та доповнення, 

засоби пояснення, засоби екземпліфікації, засоби протиставлення 

інформації в лекції, засоби вираження авторизації точок зору.  

 

Засоби організації дискурсу 

 

За допомогою мовних засобів привертання уваги читача автор-

лектор виділяє початок, сприяє розгортанню й наближенню до 

завершення комунікації. На початковому етапі використовують такі 

парентези (словосполучення або речення, що уводиться в інше речення, 

при цьому підсилюючи контекст): індикатори початку: first(ly), first of 

all, the first thing that we have to talk about is…, we are going to talk 

about..., today we're going to be talking about…, let’s first start with …, за 

допомогою яких привертається увага до того, про що йтиметься далі.  

 

Наприклад: 

(1) -First, there are attempts to defend a weakened version of the 

Sapir-Whorf hypothesis [SchP-2B]; 

(2) First of all, it should be said that being a Slavic language, 

Slovak is very similar to Czech in all linguistic aspects (unlike e.g. 

German [3]) [LR7]. 

(3) The first step to discussing the grammar of sentences (syntax) 

is figuring out how words group together to fit into the sentence 

framework [LPJ]. 

(4) In the first part (sections 2, 3 and 4) of our article we are 

going to explain the structure of logical proof and its transcription into 

XML based language [LR7]. 

 

У наведених прикладах виділені мовні одиниці логічно поєднують 

одне речення з іншим, а також одну частину лекційного матеріалу з 

наступною. 

Маркери розгортання інформації. Термін “дискурсивний маркер” 

уперше запропоновано Д. Шиффрін. На відміну від традиційного 

тлумачення поняття як вставного слова / виразу, вигуку, модальної 

частки, дискурсивний маркер трактується як мовна одиниця, функція 

якої полягає у відбитті когерентного зв’язку між певним висловом у 

дискурсі й попереднім висловлюванням, тобто в організації змісту 

тексту та висловлювання. Уживання дискурсивних маркерів на етапі 

розгортання лекційного матеріалу має дуже важливе значення, адже 

увага студента-читача може розпорошуватися або послаблюватися й для 
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її активації використовують такі маркери розгортання: now, next, then, 

after that, additionally, in addition (to), moreover, furthermore, therefore.  

 

Наприклад: 

(1) In addition, they probably cannot think using the language 

they have been taught [SchP-2A]. 

(2) Moreover, it should also be possible for a trained person to 

produce sounds represented in this notation, even sounds that he had 

never heard before [SchP-9]. 

(3) Furthermore, the cases of dissociation studied in earlier 

Lecture Notes that we do not literally 'think in words': if we did, patients 

with a language deficit should automatically have a deficit in thought as 

well, which does not appear to be the case [SchP-2B]. 

 

Подані вище приклади містять маркери, які не лише розгортають, 

а й виділяють окремі інформаційні блоки.  

В сучасному англомовному лекційному дискурсі для пожвавлення 

уваги студента-читача (адресата), а також уведення нової інформації 

вживаються гіпофори. Гіпофора – це питання автора-лектора до самого 

себе. Гіпофори можуть відкривати всю лекцію або її значущі частини.  

 

Наприклад: 

(1) What is the structure of sentences? A natural assumption is 

that sentences are mere strings of words, with no special structure (this 

is what we call 'Hypothesis 1') [SchP-4A]. 

(2) Why should we posit that sentences have a tree-like 

structure? Because certain groups of contiguous words behave a natural 

units – for instance they may stand lone, be moved as a unit, be deleted 

as a unit, or be replaced by a pronominal form [SchP-4A]. 

(3) What is the longest sentence of English? Answer: there is 

none [SchP-1A] 

 

Застосування гіпофор у лекційному дискурсі – одни із важливих 

складників. Питальне речення змушує студента-читача задуматися над 

відповіддю й тим самим привертає увагу читача. Крім того, трапляються 

такі гіпофори, у яких використовується саме слово Answer: після якого 

йде відповідь на поставлене запитання, а в деяких прямо після запитання 

розміщена відповідь. 

Маркери переключення уваги. У процесі розгортання лекції (її 

письмової фіксації) дуже часто відбувається перехід від однієї теми до 

іншої або, навпаки, повернення до попереднього матеріалу лекції. У 

таких випадках наступні мовні одиниці допомагають переключити увагу 

студента-читача (адресата), або орієнтують його на те, про що йшлося 
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раніше. До таких мовних одиниць відносимо обставину часу now, 

вставну конструкцію by the way та синтаксичні конструкції: I should 

remind…, let’s go back …, let’s come back….  

 

Наприклад: 

(1) In other words, John says that I am a hero can still mean that 

John says that I, the actual speaker, am a hero. We come back to this 

point below [SchP-S10]. 

(2) You may ignore this paragraph for the moment, but do go 

back to it when you review for your Final Exam at the end of the Quarter 

[SchP-3B]. 

(3) We will come back later to some of the flaws of this analysis 

[SchP-S7]. 

 

У наведених прикладах автор повідомляє інформацію, про яку 

йтиметься в лекції або до якої автор ще повернеться. У третьому 

прикладі автор повідомляє, на що і на якому етапі вивчення треба 

спрямувати увагу. 

Маркери підсумків. На завершальному етапі, коли йдеться про 

узагальнення викладеного матеріалу, у лекції вживають мовні одиниці, 

які підсумовують усе вищесказане, тим самим повідомляючи студента-

читача (адресата) про наближення закінчення лекції, або про зміну її 

теми. Для цього автор-лектор (адресант) використовує такі маркери 

підсумків:  in summary, summing (it all) up, to sum up, to finish, to conclude, 

at the end,;  to summarize results; to obtain a clear picture; to come to the 

conclusion; as a result; conclusion resulting from smth; generally.  

 

 

 

Наприклад: 

(1) Here is a summary of the argument, which is still highly 

controversial. [SchP-2B] 

(2) If we put together the facts of (7), (8) and (12), we obtain a 

particularly clear picture, in which singular count nouns behave in one 

way, and mass nouns and plural count nouns behave in another way 

[SchP-6B]. 

(3) Conclusion: There is some evidence that the acquisition of 

language by children is guided by a module of the human mind 

specifically devoted to language - a kind of 'language organ' [SchP-1B]. 

 

Уживання автором подібних виразів є підбиттям підсумків або 

узагальненням тверджень, підпунктів лекції, а також усієї лекції 

загалом. 
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Засоби акцентуації основної інформації. 

 

Щоб виділити головну інформацію, вживають такі маркери 

важливості та вказівок: recall (that), note (that), notice (that), it’s worth 

noting, the most important …, one of the most important …, what is 

interesting/important…, specifically, in particular, particularly, especially, 

notably.  

 

Наприклад: 

(1) Notice that this rule can be iterated (=repeated) any number 

of times to produce an arbitrary number of new sentences [SchP-1A]. 

(2) In particular, one of the major syntactic constituents, NP, 

turns out to also be a major semantic constituent, since rule (ib), 

…[SchP-6B]. 

(3) It is worth noting that this little procedure, which has only 

three rules, can be applied to sentences of arbitrary complexity [SchP-

6B]. 

 

У наведених прикладах автор-лектор намагається наголосити та 

виділити ту інформацію, на яку слід звернути увагу чи запам’ятати. 

Лекційний матеріал характеризується насиченістю дискурсивно 

маркованих одиниць, які б привертали або зосереджували увагу 

студента під час читання: note, remember, of course, it is worth noting. 

 

Наприклад:  

(1) Note: We can see here that syntactic trees have an advantage 

that was not discussed in previous lectures: they give us a very easy way 

to define semantic rules (=rules of semantic interpretation) [SchP-9]. 

(2) Remember (from earlier Lecture Notes) that negative polarity 

items are licensed only in downward-entailing environments [SchP-7A].  

(3) Of course as stated this rule is very crude, but it does give us 

an idea of how we may have knowledge of a potentially infinite number 

of sentences [SchP-S1]. 

(4) It is worth noting that this little procedure, which has only 

three rules, can be applied to sentences of arbitrary complexity [SchP-

3B]. 

 

Як бачимо, виокремлені комунікативно-дискурсивні маркери 

здійснюють певний вплив на студента-читача, таким чином привертають 

його увагу до найважливіших фрагментів тексту лекції. 

 

Засоби уточнення та доповнення 
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У сучасному англомовному лекційному дискурсі (у письмових 

фіксаціях лекцій) такі мовні одиниці допомагають автору-лектору 

точніше й доступніше висловитися, полегшити реципієнтові 

(студентові-читачу) сприйняття. Крім того, повторення сказаного в 

різних варіантах дає змогу бути зрозумілішим та сприяє 

запам’ятовуванню: that is, to clarify, which means that…, (what) I 

mean(t)…, to be more exact, more specifically, to be more precise, notice 

(that).  

 

Наприклад: 

(1) Already in 1948, John von Neumann, in his Hixon 

Symposium lecture, articulated the need for “a detailed, highly 

mathematical, and more specifically analytical theory of automata and 

information [StE8]. 

(2) …shows that these people think the way they speak, that is, 

they code for memory, inference, way-finding, gesture and so on in 

'absolute' fixed coordinates', rather that in non-absolute coordinates 

[SchP-2B]. 

(3) If we tried instead to move the second is, we would obtain a 

sharply ungrammatical result ('ungrammatical' in the descriptive sense 

we will use in this course, which means that the sentence 'sounds weird' 

to native speakers)…[SchP-1B]. 

 

У наведених прикладах автор дає пояснення й конкретизує, 

викладений ним матеріал, використовуючи про цьому вирази-уточнення. 

 

Засоби пояснення 

 

Уживаючи такі висловлювання, адресант (автор-лектор) пояснює, 

уточнює, розкриває зміст не зовсім зрозумілих слів, які можуть 

викликати непорозуміння, конкретизує або, навпаки, узагальнює зміст 

попереднього висловлювання: in other words, in a word, lets explain.  

 

 

 

Наприклад: 

(1) In other words, a well-chosen constituency test should 

disambiguate the sentence, i.e. make it unambiguous [SchP-4A]. 

(2) To understand this definition, we will modify the definition of 

compound by providing rules for their formation, and we need to explain 

what it means “to occur freely [StE-L].” 
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(3) But the language itself includes such relations, even if only in 

compound words (German Hauptmann), or even in a word like 

Dummheit, or expressions like s'il vous plait ['if you please'] where a 

syntagmatic relation holds [StE3]. 

 

Інколи важко розмежовувати засоби пояснення і засоби уточнення 

та доповнення. 

 

Засоби екземпліфікації 

 

Уживання таких висловлювань має першочергове значення для 

лекційного дискурсу, оскільки сприймання та запам’ятовування будь-

якої інформації посилюється, якщо вона забезпечена прикладами. Крім 

того, наведення прикладів використовується автором-лектором для 

тлумачення, кращого запам’ятовування та для підтвердження 

достовірності інформації: for example, for instance, such as, let’s say. 

 

Наприклад: 

(1) For example: bartend, apple pie, jet black, part supplier, 

boron epoxy rocket motor chamber instruction manual writer club 

address list    [StE-L]. 

(2) By contrast, when they learn the rule they tend to apply it 

incorrectly to cases that require an exceptional treatment, such as 'hold', 

'find' or 'go' [SchP-8]. 

(3) For instance an answer comes faster for a letter that is stilted 

at a 45 degree angle than for one that was at a 90 degree angle [SchP-

2B]. 

(4) For example, since it is part of the meaning of the predicate 

red that red objects are also in the extension of colored, the truth value 

of a is red is not independent of the truth value of a is colored [StE3]. 

(5) The most visible result of this variant of the theory is to allow 

for additional analyses for sentences that were already interpretable, for 

examples John suffers [SchP-S5]. 

 

У вищезгаданих прикладах автор використовує засоби 

екземпліфікації для наведення прикладів, щоб студент-читач краще 

зрозумів теоретичний   матеріал. 

 

 

Засоби протиставлення 

 

У сучасному англомовному лекційному дискурсі мовні засоби 

протиставлення дають змогу автору-лектору (адресату) виразити різні 
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точки зору підпорядковані, власне, меті тлумачення інформації та 

поглиблення розгляду: but, in contrast, conversely, on the other hand, 

although, however, in fact, anyway, on the contrary, unlike, otherwise, 

nevertheless.  

 

Наприклад: 

(1) There is no evidence that their mental representations consist 

of the plastic symbols they have learned to associate with objects, in 

contrast to humans, where there are many kinds of evidence that mental 

representations are in terms of language [SchP-2A]. 

(2) On the other hand there is no problem if 'who' originates in 

the position that follows the verb of the embedded clause [SchP-3A]. 

(3) If you end up in the ACCEPT state after the last word has 

been processed, the sentence is accepted; otherwise the sentence is 

rejected):…[SchP-4B]. 

 

Засоби вираження авторизації точок зору 

 

Виділяємо такі способи подання інформації у письмовій лекції: 

1) через призму точок зору науковців; 

2) через призму точок зору лектора; 

3) через нейтральне (некатегоричне, узагальнююче) подання 

інформації. 

Для усної ж лекції є такий спосіб подання інформації, як 

отримання інформації у результаті обговорення (відповіді на запитання). 

Всі ці способи мають відповідні мовні засоби вираження 

авторизації у лекційному дискурсі, до яких відносимо такі маркери: 

according to smb., in (on) smb.’s view/opinion, to smb.’s knowledge, in the 

words of ….  

 

Наприклад: 

(1) According to Theory A, these are not specifically linguistic – 

but they exist nonetheless [SchP-1B]. 

(2) According to P. Li and L. Gleitman, there are two factors: 

whether the geography provides natural points of absolute 

reference, …[SchP-8]. 

(3) In the words of Morpurgo Davies (1998: 154), he ‘not only 

counts as one of the great classicists of the century and had a 

considerable role to play in linguistic thought,… [WacJ]. 

 

Увагу студента-читача в лекційному дискурсі привертають також 

різноманітні засоби вираження авторського “я”, до яких відносимо, 

передусім, мовні одиниці вираження експліцитного авторського “я” (I 
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(we) think/believe/argue, in my opinion/view, to my mind, we are confident 

(that), we suggest …).  

 

Наприклад:  

(1) A second problem, much more serious in my opinion, is that 

the ambiguity theory that (42)a could be understood as true in the 

situation we described above [SchP-S1]. 

(2) I think that when all people realize that no matter which 

language you speak or which cultural norms you are used to…[TO-

LPD]. 

(3) We suggest that in general an utterance conveys more 

information than is linguistically encoded in its truth conditions, and 

argue that it is important to ask in each case what comes from the 

semantics… [SchP-S1]. 

 

Безособові звороти з one (one can say/argue (that)).  

 

Наприклад: 

…from Homer to the authors of the Byzantine age, so that one can 

say with absolute certainty that it is impossible to work in the area of 

Greek grammar without having Lobeck’s works constantly to hand 

[WacJ]. 

 

Пасивні конструкції, які особливо часто вживаються на початку 

речення (it is often said (that), it should be noted (that), it is evident/known 

(that), it is commonly referred (that), it is argued (that) тощо).  

 

Наприклад: 

(1) It should be noted here that the word for ‘God’ inGreek and 

Latin is used as a form of address at all only in the mouths of Christians 

(cf. I, 297 below) [WacJ]. 

(2) It is known that Panini's grammar is not philosophical in 

nature [TO-Ling]. 

(3) It is often said that vivipary often evolves with a relatively 

low reproduction rate [StE-LE]. 

 

У своїх лекціях автор-лектор повинен зацікавити студента-читача 

доповнюючи матеріал лекції різними цікавими прикладами. 

 

Наприклад: 

(1) The simplest way to form new words out of old elements is 

by compounding, a mechanism illustrated below: [SchP-6B] 

(2)  
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[SchP-

4A]. 

 

Автор-лектор зацікавлює свого студента-читача й тримає його 

увагу за допомогою різноманітних питань, які змушують читача хоча б 

на хвилинку замислитися над відповіддю, після чого автор сам дає на 

них детальну відповідь. 

 

Наприклад: 

(1) Does the form of language alter way people learn to 

communicate? The answer is no: deaf people “think” in sign, dream in 

sign, plan in sign, “talk” to themselves, children “babble”, children 

make the same types of errors as speaking children, e.g. at age of 2, they 

mix up “me” and “you” even though signs appear to be iconic. All this 

shows that language is so fundamental to humans that it emerges even in 

the absence of hearing [SchP-5B]. 

(2) Is language simple or is it complex? Answer: It is simple for 

those creatures who have evolved to use it. (Gleitman) [SchP-7B] 

 

Важлива складова частина всього лекційного процесу – відповіді 

на запитання. Саме питання є показником того, наскільки уважно 

студент читає лекційний матеріал. Чіткі й короткі відповіді на них 

мають велику смислову цінність. Вони не лише доводять та уточнюють 

матеріал лекції, але й мають також самостійне значення. 

Відсоткове співвідношення основних засобів привертання уваги 

студента-читача в сучасному англомовному лекційному дискурсі подано 

в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2. 

Кількісне (відсоткове) співвідношення засобів привертання 

уваги студента-читача 

Засоби привертання уваги % Кількість 

Засоби організації дискурсу  23 3904 

Засоби акцентуації основної 

інформації 

19 3203 
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Засоби уточнення та 

доповнення 

6 1001 

Засоби пояснення  5 901 

Засоби екземпліфікації 7 1201 

Засоби протиставлення 

інформації в лекції 

33 5757 

Засоби вираження 

авторизації точок зору 

7 1252 

Разом 100 17 219 

 

Кількісний аналіз частотності застосування засобів привертання 

уваги студента-читача засвідчив, що найчастотнішими є засоби 

протиставлення (33 %) та організації дискурсу (23 %), що сприяють 

виділенню основної та другорядної інформації, уточненню лекційного 

матеріалу, його успішному поясненню.  

Варто зазначити, що для писемного сучасного англомовного 

лекційного дискурсу, крім вищенаведених мовленнєвих одиниць, 

важливі також засоби візуалізації (членування на параграфи, розділи, 

абзаци), й пунктуації та шрифтове варіювання, які призначені для 

привертання уваги студента-читача до стрижневих елементів тексту.  

 

Наприклад: 

(1) Theory A: Acquisition of language is guided solely by an all-

purpose learning mechanism (general intelligence) [SchP-1B]. 

(2) ☞ Goal: Languages as we have described them so far are the 

product of three main components: 

(i) the fixed principles of Universal Grammar 

(ii) (ii) the parameters (or 'switches') of Universal Grammar, and 

(iii) (iii) the vocabulary, e.g. the fact that a certain furry creature 

is called a 'cat' rather than a 'tac' (this component is arbitrary and does 

not follow from Universal Grammar) [SchP-3A]. 

 

Отже, одним із ключових принципів побудови сучасного 

англомовного лекційного дискурсу є його здатність привертати, 

утримувати й маніпулювати увагою читача-студента. 
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Існує низка лінгвістичних засобів (дискурсивних маркерів), за 

допомогою яких здійснюється вплив автора на читача, фокусуючи при 

цьому його увагу.  

Отже, дослідивши приклади сучасних письмових англомовних 

лекцій, з’ясували, що основними прагматичними вимогами до письмової 

фіксації лекції є: 

– наявність чіткої структури та логічне розкриття викладених 

питань; 

– вступ, у якому висвітлюється актуальність теми, повинен 

мобілізувати увагу студента-читача і зацікавити його; 

– план лекцій покликаний допомагати студенту стежити за 

думками автора-лектора, легше та ґрунтовніше засвоїти їх; 

– основна частина лекції – виклад теми – повинна, відповідно до 

плану, послідовно розкрити зміст теми; 

– нагадування автором змісту попередньої лекції, пов’язання 

його з новим матеріалом; 

– у завершальній частині лектор підсумовує думки, підкреслює 

основні твердження лекції; 

– основне завдання автора-лектора показати зв’язок попередньої, 

цієї та наступної лекцій (якщо йдеться про курс лекцій) або 

показати місце цієї інформації у всій сукупності знань з 

предмета; 

– мова лекції повинна бути правильною і в граматичному, і в 

стилістичному плані; 

– форма лекції має бути живою, цікавою й супроводжуватися 

різноманітними графіками, схемами, прикладами, які би, зі 

свого боку, гармонійно доповнювали висвітлений автором-

лектором матеріал.  

Проаналізувавши матеріали письмових фіксацій сучасних 

англомовних лекцій, ми зробили висновок про те, що лекційному 

дискурсу притаманне вживання низки мовних засобів, які 

використовуються під час організації дискурсу, для привертання уваги 

студента-читача й досягнення впливу на нього автора-лектора.  

Ці засоби сприяють виділенню основної та другорядної 

інформації, уточненню лекційного матеріалу, його успішному 

поясненню, екземпліфікації, перефразуванню, протиставленню різних 

типів інформації й вираженню ставлення автора. 
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2.3.1. Стратегія аргументації як засіб моделювання знань.  

 

Лекція завжди спрямована на досягнення максимального 

прагматичного ефекту, який забезпечується застосуванням 

комунікативної стратегії аргументації. За А. Д. Бєловою, аргументація – 

комунікативна діяльність суб’єкта в єдності вербального й 

невербального, її мета – переконати адресата через обґрунтування 

правильності своєї позиції [25, с. 59]. У функції “коректорів” 

використовуються допустові сполучники (in spite of, despite, in contrary 

to, conversely, invariably).  

 

Наприклад: 

(1) In spite of the phylogenetic remoteness of vertebrates and 

insects and the basic distinction between their respective personal and 

impersonal systems of communication, these two groups of animals have 

evolved social behaviors that are similar in degree of complexity and 

convergent in many important details [StE-LE]. 

(2) The point of this section is that we have examples of 

languages which defy classification despite the fact that they and 

neighboring languages are wellstudied [SchP-3B]. 

(3) There is clear evidence from texts, dictionary citations, and 

(in the case of Finnish and modern Welsh) speakers' intuitive judgments 

that whatever distinguishes the two Latin disjunctions (and their putative 

cross-linguistic counterparts), it is not that the former is invariably an 

exclusive, and the latter an inclusive, truth-functional disjunctive 

operator [SchP-S1]. 

(4) Conversely, in English our future tense, “will” is represented 

by a free morpheme, while the future morpheme is bound in Spanish 

[StH]. 

 

Необхідність аргументувати висловлювання й полегшувати 

адресату розуміння шляхом чіткого структурування дискурсу приводить 

до широкого використання паралельних конструкцій.  

 

Наприклад: 

…we must signal understanding and goals either directly in words 

or indirectly through prosody, gesture etc [NNR-H]. 

 

Адресант (автор-лектор), який прагне якомога повнішого 

розуміння адресатом (студентом-читачем) запропонованого матеріалу 

лекції, намагається структурно так організувати своє повідомлення, щоб 

весь процес оформлення авторської думки адекватно декодувався 
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реципієнтом. Сприйняття полегшуватиметься, якщо думка логічно, 

структурно й графічно представлена в абзаці таким чином, що 

надходження інформації до читача оптимально організоване та останній 

отримує її як функціонально й формально завершену. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

 

Завдання когнітивної лінгвістики – розуміння й продукування 

мови, опис та пояснення мовної здатності або знань мови як внутрішньої 

когнітивної структури. Знання є результатом пізнання дійсності, що 

відображається у свідомості людини у вигляді понять, думок, теорій. 

До основних напрямів, необхідних для розуміння матеріалу лекції, 

яку представляє автор-лектор, належать подання знань, маніпулювання 

знаннями, сприйняття й навчання. 

Лекція – це один із засобів передачі інформації (знань) від автора-

лектора до студента-читача. Моделювання є основним методом пізнання 

й формою відображення дійсності. Для тексту лекції характерне 

використання лектором таких засобів моделювання знань, як терміни, 

заголовки, формули, схеми, таблиці, графіки, приклади екземпліфікації. 

Лекція – важлива інформаційна ланка в навчальному процесі, що 

сприяє засвоєнню знань. Вона має дуже чітку структуру: вступ 

(формулювання теми лекції; формулювання питань плану теми; список 

літератури з теми; вступне слово); основна частина; загальні висновки. 

Усі частини лекції покликані забезпечувати її цілісність, вони мають 

свої назви й повинні передавати ту інформацію, яку згадано в заголовку. 

Провівши кількісні підрахунки можемо стверджувати, що не всі 

автори-лектори дотримуються цієї структури, трапляються і відхилення, 

які пояснюються творчим потенціалом лекторів, намаганням 

урізноманітнити взаємодію зі студентами. 

Процес навчання спрямований на реалізацію таких функцій, як 

інформаційна, методологічна, виховна, розвивальна, орієнтувальна, 

організаційна, діагностична, стимуляційна й систематизуюча.  

Основними комунікативно-прагматичними аспектами 

представлення знань у сучасній англомовній письмовій лекції є засоби 

організації дискурсу (маркери початку (first(ly), first of all, the first thing 

that we have to talk about is…, we are going to talk about..., today we're 

going to be talking about…, let’s first start with …), розгортання інформації 

(now, next, then, after that, additionally, in addition (to), moreover, 

furthermore, therefore), переключення уваги (обставина часу now, вставна 

конструкція by the way, та синтаксичні конструкції: I should remind…, 
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let’s go back …, let’s come back…), підсумків (in summary, summing (it all) 

up, to sum up, to finish, to conclude, at the end,;  to summarize results; to 

obtain a clear picture; to come to the conclusion; as a result; conclusion 

resulting from smth; generally)), засоби акцентуації основної інформації 

(recall (that), note (that), notice (that), it’s worth noting, the most important 

…, one of the most important …, what is interesting/important…, specifically, 

in particular, particularly, especially, notably), уточнення (that is, to clarify, 

which means that…, (what) I mean(t)…, to be more exact, more specifically, 

to be more precise, notice (that)), пояснення (in other words, in a word, for 

instance, lets explain), екземпліфікації (for example, for instance, such as, 

let’s say), протиставлення інформації в лекції (but, in contrast, conversely, 

on the other hand, although, however, in fact, anyway, on the contrary, 

unlike, otherwise, nevertheless), вираження авторизації точок зору (вставні 

звороти: according to smb., in (on) smb.’s view/opinion, to smb.’s 

knowledge, in the words of…, одиниці вираження експліцитного 

авторського “я”: I (we) think/believe/argue, in my opinion/view, to my mind, 

we are confident (that), we suggest …, пасивні конструкції: it is often said 

(that), it should be noted (that), it is evident/known (that), it is commonly 

referred (that), it is argued (that)). 

Одним з основних принципів побудови автором-лектором сучасної 

англомовної письмової лекції є його здатність привертати, утримувати й 

маніпулювати увагою студента-читача. 

Оскільки предметом нашого дослідження є письмові фіксації 

сучасних англомовних лекцій, а їхніми читачами – студенти, то в 95 % 

проаналізованого лекційного матеріалу автори-лектори застосовують 

повні пояснення й лише в 5 % – неповні. 

23,0%

19,0%

6,0%5,0%
7,0%

33,0%

7,0% Засоби організації дискурсу

Засоби акцентуації

основної інформації
Засоби уточнення та

доповнення

Засоби пояснення

Засоби екземпліфікації

Засоби протиставлення

Засоби авторизації точок

зору

 

 

Із поданої діаграми, яка показує кількісне співвідношення засобів 

привертання уваги студента-читача в сучасному англомовному 
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лекційному дискурсі видно, що найчастотнішими є засоби організації 

дискурсу. Це підтверджує те, що для моделювання знань є дуже 

важливо, як ми представляємо інформацію у лекції. 

У сучасних англомовних письмових лекціях виклад думок автора-

лектора здійснюється у вигляді чіткої побудови пояснень і доказів, 

уживання образних засобів не є характерним або зведене до мінімуму. 

Аргументація – важлива складова частина лекції, що передбачає 

змістовне обґрунтування автором-лектором певних положень, 

тверджень, гіпотез.  

Основні результати цього розділу висвітлено в одноосібних 

публікаціях автора [159; 162; 163; 164; 165; 176]. 
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РОЗДІЛ 3 

СЕМАНТИЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ 

МОДЕЛЮВАННЯ ЗНАНЬ У ЛЕКЦІЙНОМУ ДИСКУРСІ 

 

 

Письмова фіксація лекції скерована на виявлення внутрішньої 

логіки навчального матеріалу, його аргументативного викладу. Текстам 

лекцій притаманні такі семантико-синтаксичні ознаки як топікальність, 

зв’язність, чіткість викладу думки, чітке тема-рематичне членування 

тексту лекції. 

Основна частина письмової фіксації лекції характеризується 

однорідною тематичною структурою. Тематична зв’язність тексту лекції 

моделюється на семантичному та синтаксичному рівнях. 

Використання автором-лектором різних груп семантичних та 

синтаксичних засобів моделювання знань у лекційному дискурсі 

взаємодоповнюють одна одну і у такий спосіб сприяють досягненню 

мети, поставленої автором у змісті лекції. 

 

 

3.1. Тематична структура лекції 

 

Письмова форма сучасної літературної англійської мови 

функціонує в галузі державної, політичної, наукової й культурної 

діяльності. Вона дає можливість фіксувати висловлене (відтворення 

висловленого в просторі та часі) та розрахована на спілкування з 

необмеженою кількістю осіб. У письмовому варіанті лекційного 

дискурсу мовлення відтворює висловлене викладачем-лектором і 

спрямована на засвоєння матеріалу лекції великою кількістю студентів-

читачів. 

Лекційний матеріал, укладений лектором, – це письмовий виклад 

викладачем предмету з дотриманням усіх норм мови. У нашому 

дослідженні виділяємо дві основні форми його представлення: нотатки 

до лекцій (Lecture notes); тексти лекцій (Lectures). У словниках 

знаходимо такі значення цього слова: 

a lecture за визначенням (Longman Dictionary of Contemporary 

English)  

a long talk on a particular subject that someone gives to a group of 

people, especially to students in a university. 

за визначенням ( Abbyy Lingvo 12) 
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a) a discourse on a particular subject given or read to an audience; 

b) the text of such a discourse; c) a method of teaching by formal discourse; 

d) a lengthy reprimand or scolding. 

Письмові фіксації лекційного матеріалу, укладені викладачами, є 

чіткими й структурованими. Вони потребують внутрішньої логіки, 

аргументації, плавності викладу думок для досягнення комунікативної 

мети. У письмових фіксаціях лекцій використовуються лінгвальні 

одиниці з експліцитно вираженими синтаксичними зв’язками. Текстам 

лекцій притаманні такі синтаксичні ознаки, як топікальність, чіткість, 

зв’язність, чітке тема-рематичне членування тексту лекції тощо.  

Письмовій формі лекційного дискурсу протиставляється його 

усний варіант, якому властиве використання паралінгвальних засобів 

спілкування.  

Перш за все, для письмових фіксацій лекцій характерна певна 

тематична структура тексту. Тематична структура охоплює всю лекцію 

й виявляється в тематичних зв’язках між фразами. Кожна фраза в лекції 

повинна бути зв’язана з попередньою тематичним зв’язком. Вони, зі 

свого боку, можуть бути однорідними та неоднорідними. Однорідною 

структурою називається така тематична структура, яка має одну тему, 

що проходить через усі фрази тексту. Неоднорідна тематична структура 

– це така, у якій важко виділити основну тему. Для текстів лекції 

притаманна однорідна структура. 

Цілісність тексту, що полягає в логіко-семантичній та граматичній 

взаємозалежності складових у реченні забезпечує процес когерентності. 

Когерентність охоплює не лише формально-граматичні аспекти зв’язку 

висловлювань, але й семантико-прагматичні аспекти смислової, 

інтерактивної зв’язності тексту [169].  

Проведений аналіз текстів лекцій засвідчує, що для однорідної 

тематичної структури тексту властиві такі зв’язки [197]: основний 

тематичний, субтематичний, макротематичний. 

▪ основний тематичний зв’язок (фрази, зв’язані одним і тим 

самим предметом розповіді).  

 

Наприклад: 

Let us now suppose that we have a criterion to determine whether 

a sentence is well-formed or ill-formed. (The criterion might be 

empirical, if we discovered a sure correlate of well- vs. ill-formedness; 

maybe informants have a different feeling depending on whether a 

sentence is well-formed or ill-formed; or maybe one can see by 

observing their brain that they react differently to different sorts of 

deviance. The criterion might also be theory-internal: we might have 

theoretical grounds for treating certain kinds of deviance as 'syntactic', 

and others as 'semantic'). This is just where semantics begins. Suppose 
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we utter a well-formed sentence in a particular situation. Depending on 

the situation, the informant may determine that the sentence is: 

-true 

-false 

-neither true nor false [SchP-S1]. 

 

У наведеному прикладі автор-лектор використовує основний 

тематичний зв’язок, тому що фрази в тексті лекції зв’язані між собою 

одним і тим самим предметом розповіді “a criterion to determine whether 

a sentence is well-formed or ill-formed”. Для дотримання тематичного 

зв’язку автор-лектор застосовує артиклі: a – (тема), the – (рема); 

▪ субтематичний зв’язок (наступна фраза ієрархічно 

підпорядкована попередній – від загального до конкретного, від 

загального до деталі тощо).  

 

Наприклад: 

To make sense of how we can use a language in which most 

sentences are so rare, we assume that the language is compositional, 

which just means that language has basic parts and certain ways those 

parts can be combined. This is what a language user must know, and this 

is what we call the grammar of the language. This is what linguistics 

should provide an account of. 

It turns out that compositional analysis is used in various parts of 

linguistic theory: 

1. phonetics – in spoken language, what are the basic speech 

sounds? 

2. phonology – how are the speech sounds represented and 

combined? 

3. morphology – what are the basic units of meaning, and of 

phrases? 

4. syntax – how are phrases built from those basic units? 

5. semantics – how can you figure out what each phrase means 

[StE-L]? 

 

У цьому прикладі автор подає інформацію в тексті лекції, 

починаючи із загального пояснення, що таке мова та які її компоненти, 

де згодом дає тлумачення кожного з них, тобто конкретизує інформацію; 

▪ макротематичний зв’язок (наступна фраза є вершиною 

ієрархії відносно попередньої – від конкретного до загального).  

 

Наприклад: 

How can we think without words? By performing mental 

computations with non-linguistic symbols – in a kind of 'language' (not a 
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verbal language) that Pinker calls 'Mentalese', or Language of Thought. 

On this model, the mind functions like a computer, manipulating simple 

symbols to produce complex results. The underlying theoretical model is 

called a 'Turing Machine', which is the most powerful model of 

computation that is known. Now one would not want to say that the mind 

is a Turing Machine – if so it could compute everything that can in 

principle be computed, which isn't the case (can you compute 

everything?). But the idea is that there are no thoughts that are so 

complex as to be in principle beyond the reach of any machine [SchP-8]. 

 

У цьому прикладі остання фраза є найвищою в семантичній 

ієрархії. Автор-лектор починає свою розповідь із загальних понять про 

те, як можна думати, не використовуючи при цьому слова, і наводить 

свої твердження до ключової інформації стосовно основних компонентів 

машини Тюринга та їхніх функцій. 

Зазначені вище сновний тематичний, субтематичний та 

макротематичний зв’язки є засобами забезпечення когерентності тексту. 

На думку вчених (В. В. Одинцов, А. П. Загнітко й ін.), текст є 

одним із ключових понять сучасної гуманітарної культури [130]. Для 

автора тексту (у нашому випадку – автора-викладача тексту лекції) 

знакова система є способом творення матеріалу (лекцій), яку 

суб’єктивно інтерпретує читач (студент). 

Будуючи текст лекції, автор-лектор вибирає слова, сполучення 

слів, граматичні форми й розміщує їх у реченнях, що утворюють 

надфразові єдності таким чином, щоб студент-читач сприйняв 

інформацію та переробив її у своїй свідомості. Кожен автор має власний, 

характерний лише для нього спосіб написання, свій стиль, спосіб 

висловлювання думки, але основні положення оформлення тексту лекції 

вимагають застосування певних фраз, кліше та граматичних 

конструкцій. 

Текстам письмових фіксацій лекцій властиві такі лінгвістичні 

параметри: 

1. тема (topic) є основним змістом тексту лекції; 

2. фокус (focus), який служить для виділення маркованих 

елементів тексту лекції (слова, словосполучення, речення, 

стилістичні прийоми, притаманні для наукового стилю); 

3. зв’язки (links) – засоби об’єднання різних відрізків 

висловлювання. 

О. Москальська пропонує ідею про три “цілісності”, що 

зумовлюють єдність тексту, яких, на нашу думку, слід дотримуватися 

автору-лектору під час написання матеріалу лекції: змістова цілісність, 

комунікативна цілісність, структурна цілісність [125, с. 17–30]. 
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Усі ці “три цілісності” – невід’ємні складові частини для сучасної 

англомовної письмової лекції. Викладаючи лекційний матеріал, автор-

лектор повинен дотримуватися поставленої теми та чіткої структури 

лекції, при чому кожна наступна фраза має продовжувати й 

доповнювати те, про що сказано в попередній. 

Мова письмової фіксації лекції характеризується логічно 

зв’язаними реченнями, а також передбачає послідовний виклад думок 

автора-лектора. Головна комунікативна мета тексту лекції – доносити 

інформацію та впливати на адресата (студента-читача). Саме тому вчені 

(І. Р. Гальперін, А. Е. Левицький, І. В. Арнольд та ін.) виділяють 

принцип інформативності як один з основних. Цієї мети можна 

досягнути завдяки використанню автором-лектором різноманітних 

засобів моделювання знань, які добираються згідно з логічними 

закономірностями викладу лекційного матеріалу. 

Отже, текст лекції являє собою, з одного боку, результат творчого 

мислення автора-лектора, а з іншого – предмет інформаційного 

сприйняття. Створюючи текст лекції, автор тим самим створює певну 

матеріальну структуру, за допомогою якої впливає на студента-читача, 

котрий сприймає його матеріали. Дискурс, на відміну від тексту, 

розглядається в межах теорії висловлювання або прагматики як вплив 

висловлювання на його адресата та його вклад у висловлювану ситуацію 

(що має на увазі суб’єкта висловлювання, адресата, момент і певне місце 

висловлювання) [172].  

З огляду на джерело отримання інформації студентом-читачем, 

інтелектуальну діяльність автора-лектора, безпосередній пізнавальний 

досвід, зорове / чуттєве сприйняття (І. Б. Шатуновський) поділяють на 

[205]: 

– комунікативні предикати (claim, assert, say, state, remark, argue). 

 

Наприклад: 

(1) The latter, in fact, claims to explain truth psychologically and 

subjectively [DurkE]. 

(2) The sentence asserts: there’s a present King of France and 

he’s bald so if there’s no such king, the sentence is false [NNR-D]. 

(3) Of course as stated this rule is very crude, but it does give us 

an idea of how we may have knowledge of a potentially infinite number 

of sentences [SchP-2A]. 

 

– ментальні предикати (conclude, deduce, understand, recognize, 

establish, indicate, reveal; to know / be aware; believe, think, 

suggest, suppose, assume). 

 

Наприклад: 
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(1) We will deduce a contradiction by constructing a text R for L 

on which φ does not converge [StE11]. 

(2) As in the previous problem (3), connect this translator to the 

recognizer, so that we can recognize certain phonetic sequences as 

sentences [StE3]. 

(3) We use the asterisk to indicate that there is something deviant 

about having the words It is not the case that by themselves [StE-LE]. 

 

– дієслова сприйняття (see, observe, feel, hear, hope). 

 

 

Наприклад: 

(1) For the moment, let us observe that the key to Kaplan's 

analysis is that the combination of the following statements do not entail 

that Ralph holds contradictory beliefs:…[SchP-S10]. 

(2) Even with these simplifications, we can hope to achieve a 

perspective on inference which typically concealed by approaches that 

translate syntactic structures into some kind of standard first (or second) 

order logic [StE3]. 

(3) By subtracting motor areas, we can see areas of brain 

stimulated by language [SchP-7B]. 

 

Ментальні предикати, зокрема дієслова знання (to know / be aware), 

актуалізують авторську впевненість у вірогідності повідомлюваного. 

 

Наприклад: 

(1) I know one thing that happened [SchP-8]. 

(2) Pre-adolescents are aware of prestige and stigmatized forms, 

and they monitor their speech accordingly; but they usually settle back 

into established class patterns [SchP-S2].  

 

Авторське припущення, сумнів у вірогідності повідомлюваного 

реалізується в сучасному англомовному лекційного дискурсу за 

допомогою:  

а) дієслів знання в сполученні з модальними дієсловами might, 

could, would та ін.  

 

Наприклад: 

(1) The move might turn out to be a reallyclever move, but when 

asked why he did it, the chess player might not know how to put his 

reason into words [StR]. 

(2) Ws: in order to communicate effectively, you must know:  

a. What you want to say  
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b. Why you want to say it (purpose of communication), and  

c. Who you want to say it to (your audience, their needs) [TO-

LPD]. 

 

б) когнітивних дієслів – to believe, think, suggest, suppose, assume;  

 

Наприклад: 

(1) One should believe an apparent trend in the data more 

strongly if the same trend is confirmed across multiple statistical 

analyses, as is the case here [LR8]. 

(2) We will suggest that 'John or Mary' really means: 'John or 

Mary or both' ('inclusive disjunction') [SchP-6A]. 

(3) Suppose we have three related languages, Twiddle, 

Twaddle, and Twoddle [TO-CL]. 

 

в) дієслів сприйняття – to see, observe, feel, hear, hope. 

 

Наприклад: 

(1) But we observe that a child that only heard simple cases of 

question formation (e.g. Is John __ in the garden?) would have to infer a 

rather complex and subtle rule from limited data [SchP-S11]. 

(2) I hope to bring out the complexity of the sophists‟ views on 

these issues, and if I have time, I will very briefly suggest how their views 

set the groundwork for later work of Plato, Aristotle and beyond” [TO-

Ling]. 

(3) You’ll also see the term we are in the state of “not knowing 

anything at all” (C = ;) then we would simply say in this case that A and 

B are conditionally independent [LR7]. 

 

Отже, сумнів та припущення автора-лектора реалізується за 

допомогою дієслів знання в сполученні з модальними, дієслів думки та 

сприйняття. 

 

 

3.2. Лексико-семантичні групи дискурсивно маркованої 

лексики у текстах лекції  

 

Сьогодні в лінгвістиці зростає увага до дискурсивних маркерів, а 

також до функцій цих елементів. У більшості робіт, присвячених 

дискурсивним маркерам, детально аналізуються семантичні, 
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синтаксичні та прагматичні властивості цих одиниць. Питанням 

дослідження особливостей дискурсивно-маркованої лексики займалися 

такі вчені-лінгвісти, як А. Е. Левицький, A. Foolen, B. Fraser, C. Kroon, 

G. Redeker, D. Schiffrin. 

У сучасній лінгвістиці існують різні підходи до визначення 

терміна “дискурсивний маркер”. Разом із традиційним, широким 

тлумаченням поняття як вставного слова/конструкції, модальної частки, 

вигуку існують також інші визначення.  

Дискурсивний маркер – це слово або конструкція, що функціонує, 

насамперед, як структурна одиниця мовлення. Для слухача/читача 

дискурсивний маркер сигналізує про зміну фокусу уваги та інтенцій 

мовця [179]. 

Розрізняють лексичні, лексико-синтаксичні, прагматичні 

дискурсивні маркери. У цьому розділі зосередимося на аналізі 

лексичних маркерів сучасного англомовного лекційного дискурсу, що є 

вербальними засобами вираження принципу інформативності. Лексичні 

маркери сучасної англомовної письмової лекції не є однорідними. На 

нашу думку, лекційні лексичні маркери можна представити у вигляді 

трьох шарів. Лексичну основу будь-якого тексту формує 

загальновживана лексика, другий шар – спеціальна, характерна для 

стилю викладу письмової лекції, третій – наукова термінологія.  

Інформаційна насиченість основної частини лекції забезпечується 

наявністю таких дискурсивних маркерів, наприклад: an explanation, an 

example, a theory, a rule, a distinction, the aim, a definition, a hypothesis, a 

term, an observation, a solution, a notation, an argument, an assumption, a 

condition, a meaning, a strategy, a notion, a research, a terminology, an 

information, a view on, to analyze, to distinguish, to differentiate, to describe, 

to claim, to discuss, to assume, to observe, to consider, to define, to 

investigate, to illustrate, to suppose, to implicate, to exclude, to follow from, 

to suggest, to characterize, to determine, to indicate, to specify, to focus on. 

Загальновживана лексика утворює більшу частину тексту, 

спеціальна лексика представлена в меншій кількості. Наукова 

термінологія в письмових фіксаціях лекцій змінюється залежно від 

тематики лекції й питань, що розглядаються. 

Спеціальна лексика відіграє особливу роль у наданні письмовій 

формі лекції як зразкові офіційного стилю “домінуючого колориту” [41]. 

Незважаючи на те, що, порівняно з іншими шарами лексики, її небагато, 

– вона створює необхідний для цього виду викладу фон. Спеціальна 

лексика завжди вживається в прямому, номінативному значенні. 

Провівши ґрунтовний аналіз сучасних англомовних письмових лекцій, 

ми пересвідчилися в тому, що лексема lecture виконує функцію 

лексичного маркера.  
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Спеціальна маркована лексика вживається в письмових фіксаціях 

лекцій таким чином:  

при апелюванні до самої письмової фіксації чи в процесі 

проведення поняттєвих зв’язків, наприклад: 

 

(1) Examples of consonant articulation were discussed in 

lectures [SchP-5A]. 

(2) When the non-branching nodes and the labels are 

disregarded, we obtain exactly the trees that were argued for in Lecture 

Notes 3B [SchP-3B]; 

 

для встановлення референтних і тема-рематичних зв’язків: 

– у комбінації з демонстративним займенником this (these), 

наприклад: 

(1) In this lecture we give a more precise content to (ii), using 

the example of the 'Null Subject Parameter', which accounts for a 

number of differences between English on the one hand and Italian and 

Catalan (or Navajo!) on the other [SchP-4A]. 

(2) Differences between English and Chinese are discussed at 

the end of these Lecture Notes [SchP-6B]; 

 

– як елемент, що стосується попередньої лекції (частини лекції) в 

комбінації з previous, earlier, наприклад: 

(1) But if the argument we gave in earlier lectures is correct, the 

child can achieve this only because Universal Grammar is hardwired in 

him [SchP-7B]. 

(2) As was already mentioned in the previous lecture notes, with 

the new rules for tense and clauses, infinitival clauses have the same 

kind of tree as tensed clauses [SchP-3B]; 

 

– як елемент, що стосується наступної лекції (частини лекції) в 

поєднанні з next, наприклад: 

We have introduced a certain strategy, and we will get more 

practice with it in the next lectures [SchP-9]. 

Лексема ‘example’ також уживається в ролі дискурсивного 

маркера. За визначенням Longman Dictionary of Сontemporary English 

‘example’ має такі значення: 

1) a specific fact, idea, person, or thing that is used to explain or 

support a general idea, to show what is typical of a larger group;  

 за визначенням (Abbyy Lingvo 12) 

1) a specimen or instance that is typical of the group or set of which it 

forms part; sample. 
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Дослідження засвідчує, що у функції дискурсивного маркера 

лексема ‘example’ найчастіше вживається у формі множини, наприклад: 

 

♦ Examples 

(8) Don’t split infinitives! 

a. Do not say: I wanted to carefully explain to her why the decision was 

made. 

b. Say: I wanted to explain to her carefully why the decision was made. 

(9) Don’t use double negation! 

a. Do not say: I didn't do nothing 

b. Say: I didn't do anything 

(10) Don’t end a sentence with a preposition! 

a. Do not say: A preposition is not a good word to end a sentence with 

b. Say: A preposition is not a good word with which to end a sentence 

[SchP-6B]. 

 

‘Example` також уживається з кількісним числівником на 

позначення номера для вираження перерахунку: 

Example 1 
 

 

 

Example 2 

 
[SchP-8]. 

 

У комбінації з демонстративним займенником this (these) ‘example’ 

вживається для забезпечення зв’язності тексту лекції, наприклад:  

In none of these examples are we tempted to interpret 'Paul or 

Bill' as: 'Paul or Bill but not both'1 [SchP-7A]. 

Отже, виявлена в процесі дискурсивного аналізу спеціальна 

маркована лексика виконує функцію семантичного структурування 

лекційного дискурсу, привернення уваги студента-читача. 

Досліджуючи матеріали письмових фіксацій лекцій, уважаємо за 

доцільне виділити такі лексико-семантичні групи дискурсивно-
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маркованої лексики, що також є одними із засобів моделювання знань у 

лекційному дискурсі. 

• Ведення записів: to note; to cite; to write; to rewrite. 

 

Наприклад: 

(1) Note: Although these cases are often cited as arguments in 

favor of Universal Grammar (=Theory B), they must be interpreted with 

some caution [SchP-7A]. 

(2) Re-write rules 

S > NP VP 

NP > Det (A) N 

VP > Aux V (NP) [SchP-4A]. 

 

• Зосередження уваги студентів: remember that; to distinguish; 

notice that; note that; consider for instance; to focus on smth; consider the 

following, notation. 

 

Наприклад: 

(1) Notation: We write: p => q to abbreviate: p entails q. We 

write: p ≠> q for: p does not entail q [NNR-M]. 

(2) Remember (from earlier Lecture Notes) that negative polarity 

items are licensed only in downward-entailing environments. From our 

first remark it follows that the point to be explained is that implicatures 

systematically disappear in downward-entailing environments [SchP-

1A]. 

(3) Notice that this rule can be iterated (=repeated) any number 

of times to produce an arbitrary number of new sentences:…[SchP-5A]. 

 

• Підбиття підсумку: to conclude; to summarize; to summarize 

results; to obtain a clear picture; to come to the conclusion; as a result; 

conclusion resulting from smth; generally. 

 

Наприклад:  

(1) The observations developed in A., B., C. and D. are 

summarized in the following table:…[SchP-4A]. 

(2) From this one might be tempted to conclude that the 

count/mass distinction simply reflects categories of perception: count 

nouns refer to solid objects, while mass nouns refer to substances. 

However such a theory has serious flaws [SchP-7B]. 

(3) As a result, it is enough to specify the truth conditions of a 

formula to give necessary and sufficient conditions for it to be true (resp. 

false). This is what is done in the last line [SchP-S1]. 
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Отже, до груп дискурсивно-маркованої лексики відносимо ведення 

записів, зосередження уваги студентів та підсумок лекції, які, зі свого 

боку, належать до засобів моделювання знань у лекційному дискурсі. 

Стереотипність і шаблонність викладу матеріалу в лекційному 

дискурсі досягається за допомогою вживання шаблонних фраз, 

комунікативних кліше, які також виступають дискурсивними 

маркерами.  

 

Наприклад: 

(1) Remember that (i) irregularities are triggered by roots, and 

that (ii) a complex word inherits its main properties from its head [SchP-

S5]. 

(2) Notice that this rule can be iterated (=repeated) any number 

of times to produce an arbitrary number of new sentences:…[SchP-7A]. 

(3) Suppose that the animals were originally displayed with their 

noses facing north, which happens to be to the subject's right as he faces 

the Stimulus Table [SchP-3A]. 

 

Як ми бачимо, домінуючою функцією таких фраз і кліше є вплив 

викладача-лектора на студента-читача, тобто привернення уваги 

адресата, а також його залучення до певних дій.  

У різних структурних, або змістових компонентах письмових 

фіксацій лекції можна виокремити спеціальну лексику, характерну для 

кожного з них. Вона представлена в певних тематичних групах – 

“ситуаціях”. Під ситуацією автор розуміє тематично цільну частину 

лекції. Ключовими лекційними ситуаціями є вступ, основна частина, 

загальні висновки. 

– Для вступу характерне вживання таких суб’єктних маркерів 

goal, topic, theme, task. Такі групи маркерів, як goal – task, topic – theme, є 

синонімами. Автор-лектор використовує їх для уникнення повторів. За 

визначенням (Longman Dictionary of Contemporary English) goal – is 

something that you hope to achieve in the future; task – is a piece of work that 

must be done, especially one that is difficult or unpleasant or that must be 

done regularly; topic – is a subject that people talk or write about; theme – is 

the main subject or idea in a piece of writing, speech, film etc. 

 

Наприклад: 

(1) Goal: describe all elements in the sound sequence, not just to 

distinguish words (as Bloomfield & Saussure)…[NNR-H]. 

(2) So the first general theme is the relationship between what 

you can say in a formal language and what the structure is for 

interpreting that language [StR]. 
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У наведених прикладах автори-лектори використовують зазначені 

дискурсивні маркери з метою введення у вступі лекції мети, теми, 

основних завдань викладеного матеріалу для того, щоб виділити цю 

інформацію та привернути увагу студента-читача. 

– Для основної частини лекції характерні такі предикативні 

маркери, як to discuss, to consider, to distinguish, to illustrate, note that, to 

learn, an example, an explanation й інші. 

 

Наприклад: 

(1) We discuss the relation between this grammatical distinction 

and the perceptual difference between solid objects and substances [TO-

Ling]. 

(2) This discussion illustrates some of the many ways in which 

the new intellectuals had begun to use the term or thos and its 

compounds in connection with language [TO-Ling]. 

 

Із наведених вище прикладів бачимо, що автори-лектори 

використовують зазначені дискурсивні маркери для пояснення матеріалу 

лекції. 

–  Для висновку лекції – to summarize, a summary, as a result, a 

conclusion, conclusion resulting from smth та ін.  

 

Наприклад: 

(1) Here is a summary of the argument, which is still highly 

controversial [SchP-9]. 

(2) Conclusions: (i) There has been no clear proof that any 

important aspect of thought is determined by the particular language 

that the subject speaks. (This does not necessarily mean that such a proof 

could not be found).(ii) Still, one could attempt to show that some aspects 

of language determine some aspects of thought [SchP-7B]. 

 

Виділені дискурсивні маркери автори-лектори використовують 

для підсумку своїх думок, підрозділів і лекції загалом. 

Окрему частину дискурсивних маркерів основної частини лекції 

становлять антропоніми, здебільшого імена відомих науковців, котрі 

зробили свій вагомий внесок у становлення та розвиток тієї галузі науки, 

у межах якої відбувається комунікація (Noam Chomsky, Ray Jackendoff, 

Sapir-Whorf й багато інших), і номенклатурна лексика – зазвичай, назви 

закладів, де проводилися дослідження чи їх апробація (University of 

Maryland, University of Pennsylvania, The Salk Institute, University of 

Edinburgh та інші). 

У середині лексико-семантичних груп дискурсивно-маркованої 

лексики виділяють ще тісніше пов’язані семантичні об’єднання (їх 
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називають лексико-семантичними категоріями) – синоніми, антоніми, 

конверсиви, гіпоніми. 

У процесі дослідження дискурсивних маркерів сучасних 

англомовних лекцій виокремлено синоніми, які є однаковими за 

значенням та емоційно-експресивним забарвленням слова й трапляються 

під час аналізу лекційних лексичних маркерів.  

 

Наприклад: a sample – a pattern, for example – for instance, a 

prediction – a hypotheses – an assumption – a supposition, to summarize – to 

conclude, to apply – to use (a rule), to illustrate – to show – to explain, to 

suppose – to assume, to extract – to obtain (from the example), similar – 

identical (sentence). 

 

На нашу думку, автори-лектори вдаються до використання цих 

синонімів для подолання одноманітності тексту лекції та уникнення 

високої частоти вживання одних і тих самих лексичних одиниць, для 

збагачення лексичного складу та збільшення ступеня маркованості 

дискурсивних одиниць у сучасному англомовному лекційному дискурсі. 

Решта лексико-семантичних категорій (антоніми, гіпоніми, 

конверсиви) у письмових фіксаціях сучасних англомовних лекцій 

трапляються дуже рідко. 

Ще одним прошарком лекційних лексичних маркерів є терміни. 

Ми частково торкалися питання термінів у попередньому розділі. Як 

зазначає І. В. Арнольд, термін є таким, що найбільше помітний, але не 

основний у тексті. Кожна галузь науки виробляє свою термінологію 

відповідно до предмета й методу своєї роботи. На його думку, 

термінологія – це ядро наукового стилю, останній, внутрішній шар, що 

веде найбільш вагому ознаку мови науки. Термін утілює в собі основні 

особливості наукового стилю та гранично відповідає завданням 

наукового спілкування. Їхнє використання в тексті лекції відповідає 

принципу інформативності як одному з основних принципів 

моделювання знань [11, с. 191]. 

Термін – це слово або словосполучення, що точно й однозначно 

називає предмет, явище або поняття науки та зміст, що його розкриває; в 

основі терміна лежит науково побудована дефініція. М. М. Глушко 

констатує, що “термін – це слово або словосполучення для відображення 

понять та позначення предметів, що володіє, завдяки наявності в нього 

точної дефініції, чіткими семантичними границями й тому однозначне в 

межах відповідної класифікаційної системи” [45]. О. О. Реформатський 

визначає терміни “як однозначні слова, позбавлені експресивності”.  

Багатозначність терміна в межах однієї науки виявляється по-

різному. Розвиток тієї або іншої теорії в будь-якій науці припускає і 

розвиток відповідної термінології, що означає не тільки появу нових 
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термінів у межах цієї теорії, але й виникнення різних відтінків значення 

в наявних термінів. Нерідко новизна авторської термінології полягає в 

переосмисленні вже наявних термінів.  

Термін, що вживається автором у лекційному матеріалі, повинен 

бути точним, тобто мати чітко визначене значення в певній галузі науки 

(у нашому випадку – “лінгвістика”). Також він має бути однозначним і в 

цьому значенні – незалежним від контексту. Якщо це багатозначний 

термін, то після його вживання має обов’язково іти його тлумачення або 

визначення для того, щоб не змушувати студента-читача задумуватися 

над вибором його значень і щоб він міг швидше зорієнтуватися й 

зрозуміти матеріал, викладений автором у лекції.  

Система термінів, тобто термінологія тієї або іншої науки, 

створюється людиною в процесі пізнання. Для того, щоб відобразити 

систему понять даної науки, потрібно дотримуватися повної 

відповідності знаку та поняття, тому прагнення до однозначності – 

неодмінна умова існування терміна й, отже, ідеальний термін 

однозначний. 

Термін повинен бути частиною чіткої логічної системи. Значення 

термінів і їхні визначення мусять підпорядковуватися правилам логічної 

класифікації, чітко розмежовуючи об’єкти та поняття, не допускаючи 

при цьому незрозумілості або суперечності.  

Щодо емоційної насиченості сучасних англомовних письмових 

лекцій, то вона взагалі не є прийнятною й вважається недоліком для 

такого виду представлення знань, оскільки заважає студенту-читачу 

зосередитись і зрозуміти викладений автором матеріал. Термінам 

“протипоказана” емоційність, метафоричність, наявність будь-яких 

асоціацій. 

У матеріалах лекцій терміни зазвичай мають певне позначення: 

виділяються жирним шрифтом або курсивом, позначаються певними 

символами, підкреслюються, беруться в дужки (круглі або квадратні) 

або використовується саме поняття “terminology”, після якого йде вже 

саме пояснення для кращого їх запам’ятовування студентом-читачем.  

 

Наприклад: 

(1) Prescriptive grammar categorizes certain language uses as 

acceptable or unacceptable according to a standard form of the 

language (the meaning of “grammar” normally intended in English 

classes) [SchP-1A]. 

(2)  Creoles = languages created by children who grew up in a 

pidgin-speaking environment [SchP-2B]. 

(3) (the lexicon is just the set of words in a language) [SchP-8]. 

(4) Terminology: Proper names are words such as John, Mary, 

Bill, Clinton, Reagan, etc. [SchP-6A]. 
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(5) Terminological note: The trivalent propositional logic which 

is obtained with these connectives is called the 'Weak Kleene Logic' 

[SchP-4A]. 

 

Із наведених прикладів очевидно, що автор-лектор використовує 

такі виділення для привертання уваги студента-читача та для 

структурування необхідної інформації.  

Виявлені лексичні маркери англомовного лекційного дискурсу 

впливають на можливість його диференціювання від інших видів 

дискурсивної комунікації й слугують засобами моделювання знань у 

сучасній англомовній лекції.  

На нашу думку, успішність будь-якої комунікації, а особливо в 

процесі виховання й навчання, зумовлена ступенем варіативності та 

ефективності використання арсеналу мовних засобів для забезпечення 

міжособових відносин, а також впливом викладача-лектора на студента-

читача, якому адресована лекція.  

Отже, на семантичному рівні для сучасної англомовної письмової 

лекції характерний такий принцип моделювання знань, як 

інформативність. У текстах лекцій він виражається за допомогою 

спеціально-маркованої лексики, що використовується автором-лектором 

у різних частинах лекції з різною метою, термінів та цілісної структури 

самої лекції. 

Проаналізувавши масив прикладів, робимо висновок, що для 

однорідної єдності структури лекції властиві змістова, комунікативна й 

структурна цілісності з основним тематичним, субтематичним та 

макротематичним зв’язками. Для професійної лексики викладача-

лектора характерне вживання найменувань (назв) у більшості 

термінологічного плану. 

 

 

3.3. Граматично-синтаксичні особливості лекції 

 

Нормативність, як принцип моделювання знань у сучасній 

англомовній письмовій лекції ґрунтується на дотриманні граматичних 

норм мови, що вкрай важливо для лекції. 

Окрім прямих експліцитних маркерів, існують ще й непрямі. 

Цитати та посилання допомагають автору-лектору зіставити власне 

дослідження, свій досвід роботи у галузі наукових знань із попередніми 

дослідженнями. І цитати, і посилання передбачають, що студент – читач 

повідомлення із пасивного реципієнта перетворюється в активного 

діяча. Виходячи за межі запропонованого повідомлення в дисциплінарну 
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комунікацію, автор залучає текст-першоджерело й зіставляє його з 

інкорпорованим текстом, у результаті чого студент-читач іноді 

приходить до висновків, які не випливають безпосередньо із самого 

повідомлення.  

 

Наприклад: 

(1) Argument from the 'poverty of the stimulus' (Noam 

Chomsky): “Children are not taught language. They simply observe 

people speaking it and end up acquiring it. But the data that the children 

have access to are much less complex than the rules they end up 

acquiring. This makes it unlikely that an all-purpose learning mechanism 

could be at play, and suggests that a large part of language is innate” 

[SchP-5B].  

(2) (Pinker 20–23): In social situations where adults 

communicated using a pidgin, children who had only the pidgin as input 

transformed it into a creole – a “full” language with all the properties of 

languages which have developed through normal language evolution 

[SchP-2A]. 

 

У вищенаведених прикладах автор-лектор, окрім своїх суджень і 

пояснень, посилається на додаткові джерела для того, аби зіставити різні 

судження для читача. 

Граматичні особливості також відіграють вагому роль у сучасному 

англомовному лекційному дискурсі. Зосередимо увагу на вживанні 

часових форм у різних частинах лекції. 

Вступ будь-якої письмової фіксації лекції має свої певні 

властивості: повідомити студента-читача, про що йтиметься в лекції, 

основні завдання та мету поданої теми. Для вступного слова автора-

лектора характерне використання як теперішнього неозначеного, так і 

майбутнього часів. Саме ці часові форми застосовується авторами на 

позначення того, про що розповідається або буде розповідатись у лекції. 

 

Наприклад: 

(1) We will distinguish two uses of the notion of 'rule': for 

prescriptive vs. for descriptive purposes [SchP-5B]. 

(2) This lecture presents the history of modern linguistics, 

tracing developments in the theories, principles and methods of major 

figures and prominent schools as they relate to primary areas of 

investigation from semantics, syntax and phonology to pragmatics and 

discourse analysis  [NNR-H]. 

(3) We discuss some topics of current research on quantifiers 

and pronouns. We focus on 'partial binding' and on the interpretation of 
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gender, person and number features, following in particular ongoing 

work by I. Heim, H. Rullmann and U. Sauerland [SchP-6A]. 

(4) We will now discuss a highly simplified extensional system 

with times and world variables [SchP-S9]. 

 

Основна частина лекції є найбільш інформативною, адже саме в 

ній автор-лектор висвітлює поставлені завдання ще у вступі. Для неї 

властиве використання автором-лектором теперішнього неозначеного 

часу для певних тверджень, правил і пояснення прикладів лекції й 

минулого неозначеного – для констатації фактів. 

 

Наприклад: 

(1) We observed in earlier Lecture Notes that be is often 

considered to be semantically vacuous, based on two types of arguments: 

(i) In some languages (e.g. Russian and Hebrew) be need not be 

expressed in the present tense. 

(ii) The same holds of some English constructions (e.g. I consider 

John incompetent, which appears to have the same meaning as I 

consider John to be incompetent) [SchP-S3]. 

(2) Discourse is language above the level of the sentence, i.e. two 

or more sentences in a coherent unit [NNR-D]. 

(3) Rules determine the semantic relation of the noun duster to 

the verb dust, but context determines which verb meaning fits [NNR-M]. 

(4) Chomsky carefully explains that when he refers to the 

distinctive “creativity” of human language use, he is not referring to 

productivity or compositionality [StE-L]. 

 

Висновок – узагальнювальна та підсумкова частина лекції. Тут 

автор-лектор описує досягнуті в лекції цілі й твердження, які ставилося 

за мету довести. Під час аналізу лекцій ми дослідили, що для висновків 

характерне використання авторами-лекторами і минулого неозначенного 

часу, і теперішнього доконаного. Саме ці часові форми якомога чіткіше 

виражають підсумок та досягнення поставленої мети лекції. 

 

Наприклад: 

(1) Experiments have demonstrated that when bees find a good 

food source, they remember the time of day and many properties of the 

source, and they are likely to return to the same place at the same time 

the next day [StE-LE]. 

(2) This section introduced some of the basic molecular 

perspective on heredity and evolution[StE-LE]. 

(3) Finally, in this lecture we saw how we can write down the 

rules for building the phrases that we have drawn in these trees [StE-L]. 
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(4) This chapter has considered the emergence, not of particular 

human languages, but of the human language abilities thatmake those 

languages possible [StE-LE]. 

 

Синтаксична структура простого речення виступає елементом 

розмовної мови в науковому повідомленні, проте використання цієї 

структури підпорядковане певним комунікативним завданням.  

До завдань автора-лектора слід віднести доведення положень, 

гіпотез, аргументацію, точний і систематизований виклад наукових 

питань для передачі суми знань, повідомлення нових результатів 

дослідження. За допомогою сукупності засобів вираження, притаманних 

мові наукового викладу, описується реальне й доводиться істина. 
 

 

3.3.1. Інтертекстуальність як засіб моделювання знань.  

 

«Стилистический энциклопедический словарь русского языка» за 

редакцією М. Кожиної визначає інтертекстуальність як текстову 

категорію, яка “відображає співвіднесеність одного тексту з іншими, 

діалогічну взаємодію текстів у процесі їх функціонування і забезпечує 

прирощення смислу твору”[289]. 

Комунікативно-прагматична специфіка наукової комунікації 

зумовлює інший характер мовного вираження міжтекстової взаємодії. 

Для письмових фіксацій лекцій неможливе існування прихованих, 

завуальованих натяків і характерна повна визначеність і однозначність у 

розрізненні свого й чужого знання. Тому у лекційному матеріалі 

представлені тільки експліцитні та квазіекспліцитні маркери 

інтертекстуальності: цитати, виділені лапками або додатковими 

графічними засобами, непряма мова, фонові покликання, 

бібліографічний апарат, примітки, додатки й ін. У лекційному дискурсі 

інтертекстуальність виступає як універсальний принцип побудови 

тексту на рівні змісту, оскільки всякий твір ретроспективно й 

проспективно пов’язаний з іншими дослідженнями й виступає як 

своєрідний мікротекст у загальнонауковому макротексті [141]. 

Поєднання обох планів синтаксису – усного розмовного та 

письмового книжного – спостерігається в тих випадках, коли автор 

лекції вдається до використання засобів інтертекстуальності, що 

являють собою своєрідні кліше усної розмовної мови. 

Інтертекстуальність – це прийом введення в речення чужого мовлення, 

додаткових повідомлень, супутніх зауважень, спостережень тощо у 

тексти лекції. 
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У ролі засобів інтертекстуальності, які безпосередньо передають 

ставлення автора до наведеного матеріалу, виступають такі засоби 

моделювання знань, як I (we) suspect, I think, in my opinion. Займенник I 

використовують у найрізноманітніших частинах лекції: в описах 

експерименту й методики, спостереженнях, власних думках автора, 

посиланнях на інші дослідження та науковців, планах майбутніх 

експериментів і припущеннях [207]. 

 

Наприклад: 

(1) The true element of articulation, I think, is a constriction or 

position of the vocal organs rather than a sound [SchP-9]. 

(2) I prefer not to describe things quite this way, because I think 

it can be misleading for reasons that we will get to later [StE-L]. 

(3) If it be replied that what we are speaking of is not, indeed, an 

individual definite object, but nevertheless an infinite object, I suspect 

that indefinite object. is only another term for concept [StE5]. 

(4) A second problem, much more serious in my opinion, is that 

the ambiguity theory that (42)a could be understood as true in the 

situation we described above [SchP-S1]. 

 

Стійкі звороти такого плану сприяють синтагматичному поділу 

мови: у процесі викладу вони сприяють чіткому розмежуванню між 

тими положеннями, що констатуються автором як установлена 

закономірність, і положеннями, гіпотезами, які є. 

У сучасних англомовних письмових лекціях засоби 

інтертекстуальності вживають для того, щоб: 

– послатися на роботу декількох попередників; 

– послатися на якого-небудь одного автора; 

– указати на свої спостереження.  

 

Наприклад: 

(1) Possible Arguments in favor of Theory B (=Language as an 

Instinct) (See Pinker, Chapter 2) [SchP-3B]. 

(2) The Sapir-Whorf Hypothesis (See Pinker's Language 

Instinct p. 46) [SchP-5B]. 

 

Із наведених прикладів очевидно, що для уведення засобів 

інтертекстуальності автори-лектори застосовують такий маркер, як see. 

Він, зі свого боку, слугує засобом привертання уваги студента-читача та 

як наказ до дії. 

Крім того, слід зазначити, що простежується значне скорочення 

використання займенника першої особи. Безособовість або невизначена 

особа як засіб вираження узагальненості – специфічна межа сучасної 
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англійської лекції. У письмових фіксаціях сучасних англомовних лекцій 

засоби інтертекстуальності завжди виділяється графічними засобами 

(тире, дужки, коми). 

 

Наприклад: 

Sapir-Whorf Hypothesis (=linguistic determinism): People's 

thoughts are determined by the categories (=systems of classification) 

made available by their language (cf. Pinker's Language Instinct p. 46). 

(The intuitive motivation for such a hypothesis is that we think in 

words - a claim that appears to be false, at least in such a strong, 

unqualified form) [SchP-2A]. 

 

У цьому прикладі застосовуючи засіб інтертекстуальності автор-

лектор висловлює свою позицію стосовно поданої гіпотези. 
 

 

3.3.2. Речення для вираження авторського I/we як засіб 

моделювання знань.  

 

Для лекції характерна тенденція до побудови авторської мови в 

першій особі множини (we). Займенник першої особи множини 

належить до дейктичних засобів, є експліцитним мовним 

репрезентантом персони автора в лекції. 

У літературі існує така загальноприйнята класифікація 

використання we як засобу позначення одного автора. 

Наведемо приклад ексклюзивного we, яке не включає адресата в 

коло референтів займенника: 

 

We will distinguish two uses of the notion of 'rule': for prescriptive 

vs. for descriptive purposes [SchP-5B]. 

 

Займенник we тут указує лише на самого автора. Традиційно таке 

we вважається проявом авторської скромності, засобом приховання й 

певної уніфікації його особи, зведення її до загального суб’єкта. Це we 

можна розглядати як противагу авторському I, яке в науковому стилі 

справляє занадто сильний ефект [221]. Варіантом ексклюзивного we є 

випадок, коли адресант говорить від імені академічної спільноти, до 

котрої не входить читач; у такій ситуації, звичайно, менше помітна 

зверхність з боку автора [215]. 

Також розглянемо інклюзивне we, що включає адресата в коло 

референтів займенника. 
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Наприклад: 

We saw in earlier notes that speakers know rules, which allow 

them to utter and understand sentences that they have never heard before 

[SchP-6B]. 

 

Таке we залучає читача до спільної з автором участі в його 

науковому дослідженні. Семантика we тут є двокомпонентною, оскільки 

поєднує в одній словесній формі сталий компонент – адресант та 

змінний – адресат, на відміну від ексклюзивного we, у семантичній 

структурі якого представлений лише автор. 

Узагальнювальне we охоплює автора та узагальненого адресата. 

 

Наприклад: 

We also note that our little grammar can generate more complex 

sentences, thanks in particular to our rule for verbs of speech and 

thought (e.g. believe, think, claim, etc.), which can embed an Inflection 

Phrase within another Inflection Phrase, as is shown below (the 

embedding of a constituent of a given category within another 

constituent of the same category is called recursion; it is essential to 

generate an infinite language) [SchP-7A]. 

 

“Ми” має подвійне значення. По-перше, автор підкреслює, що 

запропонований підхід, проведений експеримент, результати 

дослідження тощо створені співдружністю великого колективу вчених і, 

по-друге, лекторське “ми” втягує адресата в процес роздумів і доказів. 

Саморепрезентація автора в лекційному дискурсі – 

мультиаспектний феномен, зумовлений низкою різних чинників. 

Ідентичність автора не є суто індивідуальною, вона формується 

внаслідок впливу соціальних контекстів, як результат реалізації 

можливостей, доступних автору в його суспільному середовищі.  
 

 

3.3.3. Граматичні типи речень як засіб моделювання знань.  

Для лекційного дискурсу характерне використання автором-

лектором питальних, наказових, протиставних, називних, безособових і 

умовних речень.  

 

Питання-гіпофора 

Згідно з матеріалами нашого дослідження, не є рідкістю для 

письмового лекційного дискурсу уживання питальних речень, які 

завжди орієнтовані на студента-читача, оскільки інакше вони втрачають 

будь-який зміст. Їхня мета – зацікавити студента, закцентувавши увагу 
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на конкретному моменті, та змусити його подумати над відповіддю.  

 

Наприклад: 

(1) What is modern linguistics [NNR-H]? 

(2) Is language change dysfunctional or does it have positive 

influence [NNR-H]? 

(3) Are specific properties of human syntax innately present in 

every human learner [StE-LE]? 

 

Такі питання автор-лектор зазвичай використовує на початку (у 

вступі) письмової фіксації лекції, щоб читач звернув увагу на цю 

інформацію під час вивчення ним лекційного матеріалу, або в кінці 

лекції – для повторення й виділення основних положень викладеного 

матеріалу. 

Питання-гіпофори (коли автор ставить запитання та сам дає на 

нього відповідь) автор-лектор застосовує протягом усієї лекції для 

утримання уваги студента під час її читання. 

 

Наприклад: 

(1) The puzzle, then, is this: how can human beings, who are finite 

creatures, have knowledge of an infinite number of sentences? The 

answer is: because they know rules, which they may apply repeatedly to 

form any number of new sentences [SchP-6B]. 

(2) What is the relevance of Turing Machines for our purposes? 

Church's Thesis suggests that we are unlikely to find symbolic 

computations that are beyond the theoretical reach of a machine (since 

Turing Machines can compute everything that can be computed at all) 

[SchP-7A]; 

 

Із наведених прикладів видно, що при використанні автором-

лектором гіпофор в одних випадках він відразу ж відповідає на 

поставлене запитання, а в інших використовує лексему “answer”. 

 

Наказове речення 

Усі наукові повідомлення орієнтовані на адресата (студента-

читача). Сигналами адресованості тексту можуть виступати різнорівневі 

(від графеми до абзацного комплексу) елементи, котрі складають 

рецептивні труднощі для передбачуваного адресата або окреслюють 

можливу програму сприйняття й інтерпретації тексту. Ураховуючи 

спосіб текстової актуалізації, засоби, що вказують на характер 

передбачуваної аудиторії аналізованого тексту, можна поділити на 

експліцитні (прямі та непрямі) й імпліцитні [38]. 
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Проаналізуємо наказове речення як засіб моделювання знань у 

лекції. Розглянемо спочатку перший тип маркерів – експліцитні. До 

прямих експліцитних маркерів адресованості належать безпосередні 

звертання до читача, авторські відступи, які виражаються за допомогою 

наказових речень.  

Матеріали нашого дослідження свідчать про те, що вказування на 

передбачуваного адресата наукового повідомлення досить часто 

міститься в передмові: це або студенти, або молоді вчені, або науковці 

суміжних спеціальностей, або досить вузьке коло спеціалістів у цій 

галузі наукових знань. Саме концепція адресата, його наукова позиція, 

соціальне положення впливають на зовнішню структуру адресованого 

йому дискурсу. 

 

Наприклад: 

(1) Suppose that John's father was Bill, and that Bill's father 

was Sam [SchP-S1].  

(2) Consider the following pairs of sentences:  

“I’m going to deliver you a presentation on language.”  

“I’m going to give you a presentation on language [SchR-L].” 

 

У наведених прикладах автор-лектор використовує наказові 

речення, спонукаючи студента-читача до певної дії. 

 

Безособове речення 

Типовим для сучасного лекційного дискурсу є виклад інформації 

від третьої особи однини, тобто автор не розкриває себе, виступаючи 

таким чином у ролі стороннього, об’єктивного спостерігача, який 

неупереджено описує події, а отже, дає можливість адресату (студенту-

читачу) сформувати власне ставлення до запропонованих фактів.  

 

Наприклад: 

(1) It is said that presupposition evolves in a more or less 

rule-governed way during a conversation [SchP-5A]. 

(2) In some popular accounts of evolution, it is suggested that 

fossils were Darwin’s main evidence, but this is very far from the truth  

[SchP-8]. 

(3) It is evident that this science can make a contribution to a 

range of studies that will be of interest to almost anyone [SchP-9]. 

 

Як бачимо, речення такого типу в англійській мові представлені 

пасивними конструкціями типу it is suggested, it is said. 

Для письмових фіксацій лекцій характерне широке використання 

пасивних конструкцій, наприклад: 
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(1) It is essentially a “dynamic programming” method and it 

is included here because of its simplicity [SchP-2A]. 

(2) All spoken language is governed by rules [SchP-6B]! 

Також уживаються безособові речення, наприклад: 

(1) No generalization without a pre-existing rule [SchP-4B]! 

(2) Similarities between the world's languages [SchP-6A]. 

(3) The invention of language by children [SchP-9]. 

 

Вищезгаданий засіб моделювання знань (безособові речення) 

здебільшого трапляються в заголовках і підзаголовках лекцій. 

 

Умовне речення 

Наведемо приклад умовного речення як засобу моделювання знань 

у сучасній англомовній письмовій лекції: 

(1) If the operation succeeds, and yields a grammatical 

sentence, the group of words in question behaves as a natural unit, and 

is likely to be a 'constituent' [SchP-7A]. 

(2) If we assume in addition that wanna comes from want to 

(more on this later), then we might guess that the phonemes 

are:…[StE5]. 

 

Умовні конструкції застосовуються лекторами в матеріалах для 

доведення своїх суджень і тверджень. 

 

Протиставне речення 

Наведемо приклад протиставного речення як засобу моделювання 

знань у лекції: 

(1) By contrast, let us apply the same strategy to (4)b. As 

before, the initial Context Set C is the set of all possible worlds [SchP-

S11]. 

(2) Cf. Cree and related American languages for even more 

elaborate systems [StE5]. 

 

Використання авторами-лекторами наведених конструкцій у 

матеріалах лекції слугує порівнянням одних понять чи тверджень з 

іншими. Також для цього вживають конструкції такого типу: 

 

Наприклад: 

Compare a rodent that prefers smooth peas: this preference does 

not impact the proportion of A’s as quickly, because both the aA and the 

AA plants are smooth [StE-LE]. 

 

Називне речення 
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Наведемо приклад називного речення як засобу моделювання 

знань у сучасній англомовній письмовій лекції: 

(1) Conclusion: Sentences have a tree-like structure, which is 

argued for using the three constituency tests above. A sentence that 

corresponds to two distinct trees is structurally ambiguous [SchP-8]. 

(2) Terminology: It will be useful in what follows to have 

some terminology to talk about trees and sub-trees…[SchP-9]. 

(3) Example: The following program tells a Turing Machine 

to add 1 X at the end of the string of X's found at the beginning of its 

tape. (This can be thought of as a program that adds 1 to a number 

entered in unary notation, i.e. a notation in which, say, 10 is represented 

as a string of 10 X's, etc.) [SchP-5A]. 

 

Характерною особливістю таких речень у лекції є наявність 

двокрапки. Наведені вище називні речення слугують не тільки засобами 

моделювання знань у лекції, але й засобами привертання та 

зосередження уваги студентів-читачів. 

Використання автором-лектором умовних, протиставних, 

наказових, питальних і безособових речень у письмових фіксаціях 

лекцій застосовуються для доказу суджень, порівняння одних понять чи 

тверджень з іншими, спонукання студента до дій, зіставлення різних 

тверджень, тим самим моделюючи знання у лекції. 

 

Пасивна дієслівна конструкція 

За своєю структурою лекційний дискурс побудований так, що для 

нього характерне вживання пасивних дієслівних конструкцій, де 

головний інтерес для співрозмовників становить особа або предмет, на 

які спрямована дія (об’єкт дії), а не той, хто виконує дію (суб’єкт дії). 

Для студента-читача не важливо, хто передає інформацію, а важлива 

сама інформація. 

Ми вважаємо за доцільне у сучасних англомовних письмових 

фіксаціях лекцій зосередитися на використанні пасивних дієслівних 

конструкцій, які є часто вживаними авторами-лекторами. 

 

Наприклад:  

(1) But as was discussed in earlier Lecture Note, there are 

cases of dissociation (e.g. Selective Language Impairment, Broca's 

Aphasia) in which language is impaired but other cognitive abilities are 

not [SchP-6B]. 

(2) Furthermore, given what was explained earlier (II, 32), 

Latin must have been uncomfortable with Greek feminines in –os [SchP-

2B]. 
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(3) This is illustrated in (4) [note that a triangle stands for a 

constituent whose internal structure is omitted for simplicity; in 

homeworks you should specify the complete structure of a tree, i.e. you 

should not use triangles, unless the exercise tells you to do so]:…[SchP-

3A] 

Основне завдання автора-лектора, використовуючи пасивні 

дієслівні конструкції, донести сам матеріал лекції, інформацію, знання, 

при цьому не називаючи самого виконавця дії. 

 

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

Письмові фіксації лекційного матеріалу, укладені автором-

лектором, мають чітку структуру. У них простежується кожна думка. 

Для письмової лекції характерна логіка викладу матеріалу автором, 

аргументація представлених тверджень у ній, плавність і послідовність 

викладу лекційного матеріалу для досягнення комунікативної мети. 

Однорідна тематична структура охоплює всю лекцію. Для неї властиві 

основний тематичний зв’язок (фрази зв’язані одним і тим самим 

предметом розповіді), субтематичний зв’язок (наступна фраза ієрархічно 

підпорядкована попередній – від загального до деталі) і 

макротематичний (наступна фраза є вершиною ієрархії відносно 

попередньої). 

Для текстів письмових фіксацій лекцій характерні такі лінгвістичні 

параметри, як тема, фокус та зв’язки. Лекція являє собою завершене 

повідомлення, що має свій зміст і наповнення, властиві для наукового 

тексту. Мова письмової лекції характеризується логічними зв’язними 

реченнями й передбачає послідовний виклад думок автора-лектора. 

Джерело отримання інформації студентом-читачем поділяється на 

комунікативні, ментальні предикати, дієслова сприйняття та такі 

ментальні предикати, як дієслова знання (to know / to be aware), що 

певним чином актуалізують авторську впевненість у вірогідності 

повідомлюваного. 

Досліджуючи та аналізуючи письмові фіксації лекцій, ми виділили 

такий принцип моделювання знань, як інтегративність. Він реалізується 

в декількох аспектах: структурному, змістовому, організаційному. У 

структурі навчального процесу цей принцип передбачає інтеграцію 

процесів навчання, виховання та розвитку в педагогічному процесі. У 

змістовому плані він реалізується в єдності методологічних, 

теоретичних і прикладних аспектів. В організаційному аспекті принцип 

інтегративності реалізується у використанні органічної єдності й 
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оптимального поєднання різних методів організації взаємодії між 

автором-лектором і студентом-читачем. 

Для письмового англомовного лекційного дискурсу характерне 

розміщення основної думки на початку абзацу, потім від ствердження 

переходять до доведення, підкріплюючи їх прикладами та аналізом. На 

фоні поширених синтаксичних побудов короткі прості речення стають 

виділеними й фокусують увагу адресата, додатково акцентуючи на 

важливих поняттях, фактах чи твердженнях. Для логічного 

представлення інформації або підбиття підсумків часто зміст 

схематично оформляють у вигляді окремих пунктів, що, зі свого боку, 

полегшує студенту-читачу процес обробки отриманої інформації. 

Дискурсивний маркер функціонує як структурна одиниця 

мовлення. Для студента-читача він сигналізує про зміну фокусу уваги. 

Лексичні маркери сучасної англомовної лекції не є однорідними. Для 

вступу характерне вживання таких маркерів: goal, task, topic, theme; для 

основної частини – to discuss, to consider, to distinguish, to illustrate, to 

learn, note that, an example, an explanation та інші; для висновку – to 

summarize, as a result, a summary, a conclusion, conclusion resulting from 

smth та ін. 

У сучасних англомовних письмових лекціях загальновживана 

лексика утворює більшу частину тексту, спеціальна лексика 

представлена в меншій кількості й уживається виключно в прямому, 

номінативному значенні, а наукова термінологія змінюється залежно від 

тематики лекції, що розглядається. 

Термін – невід’ємний прошарок сучасної англомовної лекції. Він 

точно називає предмет, явище або поняття та розкриває його зміст. Для 

письмових фіксацій лекцій багатозначність терміна недопустима, він 

повинен мати чітке визначення в певній галузі науки. У письмових 

лекціях терміни зазвичай виділяються авторами-лекторами за 

допомогою жирного шрифту або курсиву, позначаються певними 

символами, підкреслюються, беруться в дужки (круглі або квадратні), 

використовується саме поняття “terminology”, що є засобом привертання 

уваги та сприяє кращому їх запам’ятовуванню студентами-читачами. 

Для зацікавлення, привертання й утримання уваги студента-читача 

автори-лектори нерідко вдаються до використання у своїх лекціях 

питань і гіпофор. Вони, зі свого боку, змушують читача задуматися над 

відповіддю й згодом перевірити їхні твердження з правильними. 

Отже, основними синтаксичними принципами моделювання знань 

у лекційному дискурсі є використання автором засобів 

інтертекстуальності, що передаються за допомогою цитат, посилань на 

авторів й інші джерела, питань-гіпофор, застосування речень для 

вираження авторського I / we, безособових речень, пасивних дієслівних 

конструкцій і речень, які, зі свого боку, привертають увагу студента-
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читача до самої інформації, а не до того, хто її повідомляє, наказових, 

умовних, протиставних та називних речень.  

Серед граматичних особливостей виявлено вживання 

теперішнього неозначеного й майбутнього неозначеного часів для 

вступу лекції, теперішнього неозначеного та минулого неозначеного – 

для основної частини лекції й минулого неозначеного та теперішнього 

доконаного – для висновків лекції. Усі ці засоби – невід’ємна складова 

частина сучасного англомовного лекційного дискурсу.  

Проаналізувавши сучасні англомовні письмові лекції, ми 

стверджуємо, що семантичними принципами моделювання знань у 

сучасному англомовному лекційному дискурсі є принцип 

інформативності, який може бути виражений невербально (застосування 

підкреслень, виділення шрифтом) і вербально (на лексичному, 

синтаксичному й текстовому рівнях); принципи інтегративності та 

дискретності, що ґрунтуються на структурній цілісності й 

індивідуальності значення кожної з частин лекції; принцип 

нормативності, що спирається на використання автором-лектором норм 

літературної мови з дотриманням усіх граматичних особливостей. 

Семантичні принципи моделювання знань у сучасному 

англомовному лекційному дискурсі – це дискретність, інтегративність, 

інформативність та нормативність. 

Основні результати цього розділу висвітлено в таких одноосібних 

публікаціях автора [160; 161; 177]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

 

Лінгвістика спілкування є мовою в дії, у центрі якої перебуває 

особистість, яка спілкується, реалізовує свою пізнавально-

комунікативну діяльність, результатом якої є текст.  

Напрямами, необхідними для розуміння того, що хоче показати 

автор-лектор, презентуючи матеріали лекції, є подання знань (розробка 

спеціальних моделей подання знань, упровадження різних типів знань), 

маніпулювання знаннями (розробка способів поповнення знань на 

основі їх неповних описів, створення методів достовірного й 

правдоподібного висновку на основі наявних знань), сприйняття 

(розробка методів моделювання знань та подання інформації про зорові 

образи в базі знань, створення методів переходу від зорових сцен до їх 

текстового опису й методів зворотного переходу), навчання 

(розроблення методів формування умов завдань за описом проблемної 

ситуації, методів переходу від відомого розв’язання окремих завдань 

(прикладів) до виконання загального завдання, створення прийомів 

розбивки вихідного завдання на більш дрібні й уже відомі для читача).  

У лінгвістичній літературі термін “дискурс” використовують дуже 

широко. Він має особливість знаковості як сукупність певних 

властивостей матеріального й ідеального. Прагматичними складниками, 

що визначають процес спілкування, є інтенціональний фактор як 

домінуючий у лектора й фактор сприйняття або інтерпретації в слухача. 

Головні універсальні риси дискурсу – цілісність і зв’язність. 

Інформативність дискурсу пов’язана з передачею й отриманням 

інформації. 

Лекційний дискурс – це спланований методологічно-

організований вид дискурсу, якому властиве наукове, послідовне й чітке 

викладення навчального матеріалу, будь-якого питання, теми, розділу, 

предмету. Лекційний дискурс тісно пов’язаний з інституційним, 

академічним і науковим видами дискурсу. Цей зв’язок пояснюється тим, 

що йому також властиві чітка структурованість, використання системи 

професійно орієнтованих знаків (спеціально маркованої лексики), 

наявність учасників (лектор, студент), мети та цінності спілкування 

(донесення інформації викладачем до студента), мовна нормативність, 

професійна спрямованість, дидактизм. 

Англомовний лекційний дискурс має на меті донесення автором-

лектором матеріалу лекції до студента-читача, зосередження уваги 

студента-читача, виділення основних визначень та ключових понять, 

узагальнення й підсумок викладеного матеріалу, подання списку 

додаткової літератури. 
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Установлено, що лекційний матеріал є не лише усним вираженням 

думок лектора. Мовне спілкування виражається й у письмовій формі. 

Усна частина лекції передбачає такі основні жанри, як презентація, 

пояснення лекційного матеріалу, діалог, або обговорення. Щодо 

презентації, то її повний текст чи тези готуються заздалегідь у 

письмовому вигляді. Лекційний матеріал може також записуватися на 

аудіо - або відеоносії з подальшим його обговоренням. Письмова ж 

частина репрезентується у вигляді письмових фіксацій лекцій (текстів 

лекцій) із висновками та вправами / завданнями /запитаннями до 

викладеного матеріалу. Письмова лекція відрізняється від усної тим, що 

її можна редагувати, вносити зміни, доповнювати. Письмова фіксація 

лекції має свою певну структуру, якої повинен дотримуватись автор-

лектор. 

Результати ґрунтовного дослідження дають змогу стверджувати, 

що основне завдання лекційного дискурсу – донесення інформації 

лектором (автором) до студента (читача) з дотриманням усіх вимог: 

інформаційної насиченості, чіткості викладу, логічної послідовності, 

відсутності будь-якої емоційності. 

У результаті читання лекційного матеріалу студент-читач отримує 

знання. Знання, зі свого боку, – форма представлення інформації, якій 

властиві внутрішня інтерпретація, структурованість та зв’язність. 

Письмові фіксації лекцій (тексти лекцій) є носієм 

надособистісного кодифікованого наукового знання, усіх його 

теоретичних та емпіричних форм. Питання про когнітивні структури тут 

співвідноситься з когніцією як формою психічних ментальних процесів 

людського мислення й мозку. 

Лекція (її письмова фіксація) – один із засобів передачі інформації 

(знань) від автора-лектора до студента-читача. Лінгвокогнітивний аспект 

дослідження тексту лекції полягає у виявленні структури знань у 

дискурсивних фрагментах. У теорії моделювання знань діяльність 

студента-читача думати розглядають як процес породження й обробки 

знань. Когнітивна система студента-читача виступає механізмом, який 

обробляє знання.  

У сучасних англомовних письмових фіксаціях лекцій виділяємо 

два типи представлення знань: декларативні (пояснення значення слова 

у тлумачному словнику) та процедурні (послідовність дій (інструкцій), 

які слід виконати студенту-читачу). 

Вивчення мови, текстів і записів звукового мовлення здійснюється 

переважно за допомогою особливого виду когнітивної діяльності – 

моделювання. Це форма відображення дійсності, що полягає в 

з’ясуванні або відтворенні тих чи інших якостей реальних об’єктів, 

процесів і явищ за допомогою інших об’єктів, процесів, явищ.  
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Аналізуючи сучасні англомовні письмові лекції, ми встановили, 

що для них характерне використання автором-лектором таких засобів 

представлення й моделювання знань, як терміни (із тлумаченнями та 

поясненнями), заголовки, засоби екземпліфікації, формули, схеми, 

таблиці, графіки, у яких узагальнюється матеріал лекції. Основна й 

беззаперечна особливість лекції – наявність у ній наукової інформації в 

стислому та систематизованому вигляді, а також засобів активізації й 

моделювання логічного мислення студента-читача. 

Заголовок як один із засобів моделювання знань є важливою 

частина лекції й забезпечує її цілісність. У сучасних англомовних 

письмових лекціях заголовки можуть бути представлені у вигляді 

іменникових, дієслівних, герундіальних, паралельних, питальних і 

прийменникових конструкцій. Найуживаніші серед них іменникові та 

паралельні конструкції. 

Використання автором-лектором у лекціях термінів, заголовків, 

прикладів, формул, схем, таблиць доцільне під час пояснення матеріалу, 

оскільки таким чином студент-читач краще сприймає лекцію та 

активізує свою увагу й це є невід’ємною складовою частиною 

когнітивного аспекту представлення знань у письмовій лекції. 

Лекція має структуру, яка залежить від змісту й характеру 

матеріалу, що викладається. Кожна її частина має певну функцію. 

Типовими структурними компонентами сучасної англомовної лекції є 

вступ, до якого входить формулювання теми лекції, формулювання 

питань плану теми, список літератури з теми, вступне слово; основна 

частина, у якій пояснюється матеріал лекції; загальні висновки, де 

підсумовується все сказане в лекції. Ці вимоги – комплекс зовнішніх 

педагогічних умов. Модифікація структурних компонентів завжди 

пов’язана з індивідуальними особливостями автора-лектора і лише у 

45 % адресант дотримується цієї встановленої структури, тоді як 55 % 

авторів роблять відхилення. 

Процес навчання – багатогранна й багатофакторна діяльність 

автора-лектора та студента-читача. Оскільки лекція посідає важливе 

місце в навчально-виховній роботі, то вона спрямована на реалізацію 

таких функцій, як виховна, інформаційна, методологічна, розвивальна, 

орієнтувальна, організаційна, діагностична, стимулювальна й 

систематизуюча. Лінгвістичні параметри дискурсивної комунікації між 

лектором-автором і студентом-читачем сприяють не лише процесу 

обміну інформацією, а й моделюванню когнітивно-комунікативних 

характеристик дискурсу загалом. 

У лекційному дискурсі увага студента-читача привертається 

завдяки використанню мовних засобів лінеарності (маркерів 

послідовності, екземпліфікації, додаткової інформації, уточнення, 



 

121 

 

підсумовування, перефразування), гіпофор, а також маркерів 

протиставлення. 

У контексті нашого дослідження виявлено такі когнітивно-

прагматичні особливості лекційного дискурсу, як науковість й 

інформативність; логічність, послідовність та системність висвітлення 

змісту; доказовість й аргументованість викладу основних положень; 

чіткість пояснення наукових положень; посилання на нові та достовірні 

факти; наведення достатньої кількості переконливих фактів і прикладів 

до поясненого матеріалу; роз’яснення увідних термінів і назв; 

підсумування основних положень лекції; подання списку додаткових 

джерел до лекції. 

Здійснивши аналіз сучасних англомовних лекцій, виділяємо такі 

комунікативно-прагматичні засоби моделювання знань у лекції, за 

допомогою яких здійснюється вплив автора-лектора на студента-читача: 

засоби організації дискурсу; акцентуації основної інформації; 

уточнення; пояснення; екземпліфікації; протиставлення інформації в 

лекції; вираження авторизації точок зору. 

Для письмового сучасного англомовного лекційного дискурсу 

важливі й невід’ємні засоби візуалізації: членування на параграфи, 

розділи, абзаци, а також засоби пунктуації та шрифтове варіювання, які 

призначені для привертання уваги студента-читача до основних, 

ключових елементів тексту. 

Текстам лекцій притаманна однорідна тематична структура – 

структура, яка має одну тему, що проходить крізь весь текст лекції. Для 

такої структури властивий основний тематичний зв’язок, у якому фрази 

поєднані між собою одним і тим самим предметом розповіді; 

субтематичний зв’язок, у якому наступна фраза ієрархічно 

підпорядкована попередній – від загального до деталі; макротематичний 

зв’язок – від конкретного до загального. 

Кожен автор, будуючи текст лекції, має власний спосіб написання, 

свій стиль, спосіб висловлювання думки, але основні положення 

оформлення тексту лекції вимагають застосування певних фраз, кліше та 

граматичних конструкцій. 

Виявлено спеціальну марковану лексику, яка використовується у 

письмових фіксаціях лекцій для встановлення референтних і тема-

рематичних зв’язків (у комбінації з демонстративним займенником this 

(these); як елемент, що стосується попередньої лекції в комбінації з 

previous, earlier; як елемент, що належить до наступної лекції в 

поєднанні з next). 

Виокремлено такі лексико-семантичні групи дискурсивно-

маркованої лексики, які є одними із засобів моделювання знань у 

лекційному дискурсі: ведення записів: to note; to cite; to write; to rewrite; 

зосередження уваги студентів: remember that; to distinguish; notice that; 
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note that; consider for instance; to focus on smth; consider the following, 

notation; підбиття підсумку: to conclude; to summarize; to summarize 

results; to obtain a clear picture; to come to the conclusion; as a result; 

conclusion resulting from smth; generally. 

Встановлено, що ще одним прошарком лекційних лексичних 

маркерів є терміни. Терміни, ужиті автором-лектором у лекції, мають 

бути точними та однозначними. Вони не повинні змушувати студента-

читача задумуватися над вибором значень. Термін має бути частиною 

чіткої логічної системи. 

Використання автором-лектором пасивних дієслівних конструкцій 

привертає увагу читача до самої інформації, а не до виконавця дії. 

Синтаксичними засобами моделювання знань у лекційному 

дискурсі є також інтертекстуальність, що передаються за допомогою 

цитат, посилань на авторів й інші джерела, паралельні конструкції, 

питання-гіпофора, речення для вираження авторського I/ we, пасивна 

дієслівна конструкція, безособове, умовне, протиставне, називне, 

наказове речення. Вони застосовуються для доказу суджень, порівняння 

одних понять чи тверджень з іншими, спонукання студента до дій, 

зіставлення різних тверджень. 

Проаналізувавши масив дискурсивних фрагментів сучасних 

англомовних письмових лекцій, ми виділили такі граматичні 

особливості, як використання авторами-лекторами певних часових 

форм: вступ – теперішній неозначений і майбутній неозначений часи; 

основна частина – теперішній неозначений та минулий неозначений; 

висновки – минулий неозначений і теперішній перфект. 

У контексті нашого дослідження виділено такі семантичні 

принципи моделювання знань у сучасному англомовному лекційному 

дискурсі, як дискретність, інтегративність, інформативність та 

нормативність. 

Отже, здійснивши ґрунтовний аналіз сучасних англомовних 

письмових лекцій, ми визначили основні принципи й методи 

лінгвокогнітивного моделювання знань у сучасному англомовному 

лекційному дискурсі; з’ясували ролі дискурсивно маркованих одиниць у 

дискурсотворенні та їх вплив на ефективність донесення наукової 

інформації від викладача до студента. 

Викладені у праці теоретичні й методологічні основи дослідження 

лінгвокогнітивних особливостей моделювання знань у лекційному 

дискурсі відкривають перспективи для вивчення способів і засобів 

моделювання знань у інших типах дискурсу на матеріалі різних мов. 
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