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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертаційне дослідження присвячене аналізу метадискурсивної категорії зміни 

комунікативних ролей, її стратегій і тактик у сучасному англомовному кінодискурсі. 

Проблематика зміни комунікативних ролей (далі – ЗКР) як найважливішої 

структурно-організаційної характеристики діалогічної взаємодії (І. Гоффман) привертає 

увагу дослідників різних комунікативно орієнтованих лінгвістичних дисциплін. У межах 

соціолінгвістики Дж. Гамперц, У. Лабов, М.А.К. Геллідей та інші акцентують процедури 

зміни ролей мовця і слухача як супутні структурно–функціональні характеристики 

соціальної інтеракції. З позицій конверсаційного аналізу Г. Сакс, І. Щеглофф постулюють 

наявність системи прескриптивних правил регуляції зміни мовців у режимі реального часу – 

операціонально. Зміна ролей розглядається у термінах реплікового обміну, який складається 

із окремих ходів (М. Култхард, Дж. Сінклер); на основі системно-регулятивного 

контекстуально індиферентного підходу виокремлюється ряд формальних сигналів передачі 

і збереження ходу (С. Дункан, В. Інгве, Д. Фіске).  

У прагмалінгвістиці ЗКР визначається як конверсаційна стратегія, локальний 

операціональний (здійснюваний on-line) апарат покрокової передачі, збереження, присвоєння 

мовленнєвого ходу у процесі інтерактивної двосторонньої координації мовленнєвих внесків 

(Т.А. ван Дейк, С. Левінсон, Б. Орестрем, Д. Таннен).  

З точки зору комунікативно-дискурсивного підходу ЗКР визнається важливішим 

фактором динамічної організації дискурсу, інтерсуб’єктним конструктом як мовця, так і 

слухача (М.Л. Макаров, Д. і Г. Франк); описуються її стратегії у німецькомовному дискурсі 

(С.О. Арістов, Г. Грубер, І.П. Сусов). Природа зміни ролей розглядається як діалогова 

(О.С. Іссерс), така, що організує мовлення (І.Є. Фролова). ЗКР відносять до структурно-

організаційних категорій дискурсу (В.І. Карасик) і визначають як метадискурсивну 

операціональну категорію (І.С. Шевченко), однак питання про сутність і засоби ЗКР в 

дискурсі залишається відкритим.  

Із зверненням сучасної лінгвістики до нового об’єкту аналізу – кінодискурсу 

(«медіатексту» (Г.Г. Cлишкін)), де вербальний код поєднується із невербальними і 

специфічними кінокодами (О. Аронсон, Ю.М. Лотман, А.Г. Сонін), відкриваються 

можливості аналізу дискурсо-регулятивного потенціалу ЗКР у режимі поточного часу і 

висвітлюється зв’язок одиниць мови із компонентами мовленнєвої ситуації.  

Актуальність дослідження обумовлена безпосереднім зв’язком проблематики, яка 

розглядається, із пріоритетними напрямками сучасної антропоцентричної функціональної 

лінгвістики, орієнтованої на аналіз структури й організації комунікативної взаємодії, 

вивчення дискурсу і його категоріальної системи, стратегій управління дискурсом, що 
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особливо важливо для нового середовища функціонування – кінодискурсу. Тим самим 

дисертація робить внесок у вирішення актуальної для сучасної науки проблеми – оптимізації 

мовленнєвого спілкування як частини комунікативної діяльності людини. 

Зв’язок роботи із науковими темами. Проблематика дисертації відповідає профілю 

досліджень, що проводяться у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна 

у рамках тем «Когнітивні і комунікативні проблеми дискурсу та навчання іноземним мовам» 

(номер державної реєстрації 0106U002233) і «Проблеми іншомовної філології, 

перекладознавства і методики у когнітивно-дискурсивній парадигмі» (0109U007962). 

Мета дослідження – визначення категоріальної сутності зміни комунікативних ролей, 

стратегій, тактик і прийомів її реалізації і виокремлення факторів, які визначають їхній вибір 

у кооперативних і конфліктних ситуаціях англомовного кінодискурсу.  

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання завдань:  

• систематизувати наукові уявлення про зміну комунікативних ролей з точки зору 

різних підходів у лінгвістиці; 

• уточнити принципи та методику комунікативно-дискурсивного аналізу стратегій 

ЗКР у сучасному англомовному кінодискурсі; 

• визначити природу зміни ролей як операціональної метадискурсивної категорії і 

лінгвопрагматичні параметри, що обумовлюють вибір стратегій, тактик і прийомів її 

реалізації; 

• виокремити характеристики кінодискурсу як полікодового феномену, які 

впливають на вибір засобів реалізації ЗКР; 

• установити особливості втілення метадискурсивної категорії ЗКР у 

кооперативних vs конфліктних ситуаціях сучасного англомовного кінодискурсу і набір 

типових для кожної ситуації стратегій і тактик зміни ролей; 

• виявити специфіку вербальних і невербальних, у тому числі кінематографічних, 

кодів утілення стратегій і тактик зміни ролей в англомовному кінодискурсі. 

Об’єктом дослідження обрано засоби втілення метадискурсивної категорії зміни 

комунікативних ролей у сучасному англомовному кінодискурсі. 

Предметом дослідження є лінгвопрагматичні характеристики засобів реалізації 

стратегій і тактик зміни комунікативних ролей у кооперативних і конфліктних ситуаціях 

англомовного кінодискурсу. 

В основі гіпотези роботи – теза про те, що з точки зору системи категорій дискурсу 

ЗКР належить до метадискурсивних категорій, які відповідають структурно-організаційним 

аспектам дискурсу, і, як правило, супроводжують дискурсивні категорії, що втілюють 

змістові аспекти. За відсутності фактуальної інформації метадискурсивна категорія ЗКР 
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слугує операціональним (здійснюваним у режимі реального часу) засобом забезпечення 

розгортання і структурування процесу діалогічного дискурсу і втілюється вербальними 

та / або невербальними засобами у стратегіях кінодискурсу у відповідності до його 

соціально-ситуативних властивостей і інтерсуб’єктних характеристик комунікантів. 

Матеріалом для дослідження слугували фрагменти англомовного кінодискурсу кінця 

ХХ – початку ХХI сторіч, які містять 27500 прикладів зміни ролей. Корпус прикладів 

укладено методом суцільної вибірки із скриптів 25 художніх кінофільмів загальним обсягом 

відтворення 51 година 57 хвилин.  

Методологічною основою дослідження є антропоцентричний, системно-діяльнісний, 

функціональний підхід до аналізу мовленнєвої комунікації (О.С. Кубрякова), зокрема, теорія 

мовленнєвої діяльності (О.М. Леонтьєв, О.О. Леонтьєв, Ф. де Соссюр, Р. Якобсон, Дж. Ліч та 

ін.), лінгвоконфліктологія (Н.А. Бєлоус, В.С. Третьякова, І.Є. Фролова), теорія аргументації 

(А.М. Баранов, А.Д. Бєлова, В.З. Дем’янков, Ф. ван Еемерен, Р. Гроотендорст), теорія 

дискурсу (А.П. Мартинюк, Н.В. Петлюченко, Л.В. Солощук, І.С. Шевченко, Т.А. ван Дейк) і 

лінгвістична прагматика (Л.Р. Безугла, В.І. Карабан, Л.М. Мінкін, Г.Г. Почепцов, І.П. Сусов). 

Для дослідження функціональних і прагматичних характеристик ЗКР застосовано 

методи: індукції і дедукції – для визначення її категоріальних властивостей у дискурсі; 

контекстуальний та інтенціональний аналіз – для виявлення комунікативної інтенції мовця і 

характеру ситуацій дискурсу; метод спостереження – для визначення вербальних і 

невербальних засобів ЗКР, у тому числі кінокодів дискурсу; інтерпретативний аналіз – для 

визначення змістових характеристик висловлювань; елементи методів конверсаційного і 

дискурсивного аналізу – для виявлення стратегій, тактик і прийомів ЗКР; кількісний аналіз. 

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше визначено природу ЗКР як 

операціональної метадискурсивної категорії; виявлено комплекс стратегій і тактик ЗКР, їхню 

специфіку, вербальні і невербальні, у тому числі кінематографічні, засоби реалізації у 

кооперативних і конфліктних ситуаціях англомовного кінодискурсу; уточнено полікодову 

природу кінодискурсу, його категорії та структуру.  

Наукова новизна отриманих результатів може бути узагальнена у таких положеннях, 

що виносяться на захист: 

1. Зміна комунікативних ролей – операціональна метадискурсивна категорія, 

інтерактивний конструкт учасників діалогічної взаємодії, який слугує структуруванню й 

регуляції дискурсу шляхом переходу ролі мовця від одного комуніканта до іншого. Система 

стратегій, тактик і прийомів ЗКР забезпечує процес діалогічного спілкування за допомогою 

вербальних та / або невербальних засобів узяття, збереження або передачі одному із 

учасників інтеракції права на мовленнєвий внесок, указуючи на точку потенційного або 
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релевантного переходу, виходячи із контексту, ситуації, інтенцій, соціальних і 

психологічних ролей мовця і слухача. Мінімальна одиниця ЗКР – комунікативний хід, який 

здійснюється у межах дискурсивного обміну. 

2. Кінодискурс – полікодове когнітивно-комунікативне утворення, нерозривна 

єдність різних семіотичних одиниць, що характеризується зв’язністю, цільністю, 

завершеністю, адресатністю. Кінодискурс утілюється у вербальних, невербальних (у тому 

числі кінематографічних) знаках у відповідності до замислу колективного автора і 

структурується засобами ЗКР; він зафіксований на матеріальному носії і призначений для 

аудіовізуального сприйняття глядачами.  

3. Зміна комунікативних ролей у діадичній мовленнєвій інтеракції характеризується 

за наступними критеріями: за критерієм адресанта (ініціатор ЗКР – мовець або слухач), за 

критерієм адресата (адресна, поліадресна або безадресна передача ходу), за місцем у 

дискурсі (точка потенційного або релевантного переходу), за типом сполучення ходів (ЗКР із 

перериванням, плавна або після паузи), за комунікативними засобами реалізації (вербальні 

та / або невербальні коди, у тому числі кінокоди). 

4. Стратегії ЗКР – взяття, збереження і передачі ходу – в англомовному кінодискурсі 

мають ініціювальні та реагувальні різновиди. Ініціювальні стратегії зміни ролей 

реалізуються нейтральними (констатація) і стимулюючими (сумнів, наказ) тактиками, а 

реагувальні – тактиками згоди / незгоди, коректування, вибір яких визначається 

кооперативним або конфліктним характером ситуації дискурсу, локальними інтенціями 

комунікантів, їхніми соціальними і психологічними ролями, контекстом дискурсивного 

обміну. Стратегії взяття і збереження ходу реалізуються плавно, із перебиванням або після 

паузи, а стратегія передачі ходу – плавно.  

5. У кооперативних ситуаціях кінодискурсу переважає плавний тип ЗКР; домінують 

стратегії взяття і передачі ходу, які реалізуються ініціювальними тактиками констатації та 

запитання і реагувальною тактикою згоди / незгоди; домінують прийоми зміни теми, 

перебивання, повтору. Тактики і прийоми обумовлюють вибір засобів їхньої реалізації: 

констатація, запитання, повтор, зміна теми реалізуються переважно вербально; а згода / 

незгода, спонукання мовця до пролонгації ходу, перебивання – як вербально, так і 

невербально. 

6. У конфліктних ситуаціях кінодискурсу превалюють плавні та з перебиванням 

типи ЗКР, домінують стратегії взяття і передачі ходу, які реалізують ініціювальні тактики 

констатації, запитання, наказу, грубого спонукання і реагувальні тактики згоди / незгоди, 

сумніву, іронії, докору, коректування, погрози, зняття емоційного напруження, образи, 
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втілені переважно прийомами повтору, перебивання, підхоплення; їх вибір залежить від 

рольових характеристик комунікантів і ступеня конфронтаційності ситуації кінодискурсу. 

Теоретична значущість дослідження визначається його внеском у теорію дискурсу 

(визначення операціональної метадискурсивної категорії ЗКР), медіалінгвістику (уточнення 

полікодової природи, структури і кодів кінодискурсу), у прагмалінгвістику, 

лінгвоконфліктологію і теорію аргументації (виявлення стратегій, тактик и прийомів зміни 

ролей у кооперативних і конфліктних ситуаціях кінодискурсу).  

Практична цінність отриманих результатів і висновків полягає у тому, що вони 

можуть бути використані у курсі теоретичної граматики англійської мови (розділ 

«Прагматика речення»), у спецкурсах з дискурсології, медіалінгвістики, 

лінгвоконфліктології і теорії аргументації, а також у наукових дослідженнях студентів і 

аспірантів, у практиці PR і перекладу. 

Апробація отриманих результатів проводилась на засіданнях кафедри ділової 

іноземної мови та перекладу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

(Харків, 2011), на міжнародних наукових конференціях: «Єдність системного і 

функціонального аналізу мовних одиниць» (Бєлгород, 2006); Друга міжнародна наукова 

конференція «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів» (Харків, 2009); 

VIII Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» 

(Харків, 2009); IX Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. 

Комунікація» (Харків, 2010); Третя міжнародна наукова конференція «Когнітивно-

прагматичні дослідження професійних дискурсів» (Харків, 2011); X Міжнародна наукова 

конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2011). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження повністю відображені у 5 

статтях, опублікованих у фахових наукових журналах України, і 6 тезах конференцій. У 

роботі, що виконана у співавторстві, особистий внесок дисертанта полягає у зборі матеріалу і 

його теоретичному узагальненні. 

Структура дисертації складається із вступу, трьох розділів, загальних висновків, 

додатків, списків літератури (350 джерел) і джерел ілюстративного матеріалу (25 

найменувань). Повний обсяг дисертації – 250 сторінок друкованого тексту, основний текст – 

200 сторінок.  

  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі «Принципи дослідження зміни комунікативних ролей у 

кінодискурсі» критично узагальнено досягнення у дослідженні стратегій і тактик ЗКР, 

кінодискурсу і його категорій, розглянуто засади організації вибірки і методи оцінки даних, 
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виявлено природу зміни ролей як метадискурсивної категорії, встановлено структурні 

одиниці її втілення у дискурсі.  

У сучасній комунікативно-дискурсивній парадигмі ЗКР розуміють як необхідний 

регулятивний елемент розгортання діалогічного дискурсу. Стратегії ЗКР належать до 

конверсаційного типу допоміжних мовленнєвих стратегій і виконують структурно-

організуючі функції у дискурсі. 

Виходячи із розуміння дискурсу як інтегрального феномену, мисленнєво-

комунікативної діяльності – сукупності процесу й результату, яка охоплює 

екстралінгвальний і власне лінгвальний аспекти (І.С. Шевченко, О.І. Морозова, 

В.Є. Чернявська), систему категорій дискурсу представляємо у вигляді дискурсивних 

(когнітивних (змістових) і комунікативних (прагматичних)) і метадискурсивних (структурно-

організаційних) категорій (В.І. Карасик, І.С. Шевченко). Метадискурсивні (від мета – 

супутній) категорії (термін Д. Вінсент) охоплюють ЗКР і фатичну категорії, які вирізняє їхній 

супутній характер: як правило, вони реалізуються одночасно із іншими дискурсивними 

категоріями, виступають в окремих висловленнях як провідні, так і супутні та виявляють 

залежність від дискурсивних категорій зв’язності, адресованості, інтенціональності та 

ситуативності.  

Категорія зміни ролей – так звана внутрішня організація дискурсу (Т. Баллмер, 

В. Бренненштуль) – визнається «провідним фактором динамічної організації дискурсу» 

(М.Л. Макаров) і характеризується операціональністю (С.О. Арістов), спонтанністю. У нашій 

роботі ЗКР – це операціональна метадискурсивна категорія, яка забезпечує 

структурування і регуляцію діалогічного дискурсу у режимі реального часу шляхом 

переходу ролі мовця від одного учасника спілкування до іншого, 

добровільного / примусового завершення комунікативного внеску одного комуніканта і 

привласнення права на внесок іншим. Зміна ролей здійснюється у результаті 

міжособистісного двостороннього процесу координації мовленнєвих внесків і є 

інтерактивним конструктом мовця і слухача, які сумісно визначають точку переходу і 

стратегію привласнення чергового комунікативного ходу відповідно до контексту й ситуації 

спілкування. 

Враховуючи ієрархію елементів дискурсу: акт – хід – обмін – трансакція – мовленнєва 

подія, що у мовленні відповідає висловленню – репліці – діалогічній єдності – мікродіалогу – 

макродіалогу (М.Л. Макаров, І.С. Шевченко), місце ЗКР вбачаємо на стику окремих ходів у 

межах обміну. На цій підставі мінімальною одиницею реалізації категорії ЗКР у нашому 

дослідженні визнано хід – вербальну / невербальну дію, яка виконується учасником 

інтеракції для забезпечення її перебігу та досягнення спільної комунікативної цілі 
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(М.Л. Макаров). Хід складається з мінімум одного мовленнєвого акту мовця, що формально 

обмежено реплікою, у процесі взаємодії із слухачем (І.С. Шевченко).  

Зміна ролей здійснюється за допомогою ініціального ходу, який потребує 

респонсивного ходу, утворюючи суміжні пари, таким чином категорія ЗКР реалізується у 

межах обміну комунікативними ходами.  

За критерієм адресанта ЗКР у діалогічній мовленнєвій інтеракції здійснюється за 

ініціативою мовця або слухача із урахуванням співвідношення їхніх локальних інтенцій, 

соціальних, психологічних ролей і ситуативного домінування.  

За критерієм адресата виокремлюються три типи ЗКР: адресна передача ходу 

полягає у прямому або непрямому призначенні наступного мовця у точці релевантного 

переходу вербальними або невербальними засобами; поліадресна передача черговості 

мовлення відбувається за наявності декількох адресатів, коли мовець передає хід без 

указання на конкретного адресата; у випадках безадресної передачі ходу у ситуаціях 

спілкування більше, ніж двох учасників вибір наступного мовця належить самим 

комунікантам. 

За типом співвіднесеності сусідніх ходів виокремлюється ЗКР із перебиванням, після 

паузи і плавна (С.О. Арістов), де остання полягає у прямому або непрямому призначенні 

наступного мовця. 

За місцем у дискурсі ЗКР відбувається у точці потенційного переходу або точці 

релевантного переходу (або різновиду останньої у конфліктних ситуаціях – точці 

розбіжності), які конструюються операціонально без попереднього планування. 

За комунікативними засобами реалізації ЗКР у кінодискурсі втілюється вербально 

та / або невербально.  

Середовище втілення ЗКР у нашій роботі – кінодискурс – це полікодове когнітивно-

комунікативне утворення, нерозривна єдність різних семіотичних одиниць, що 

характеризується зв’язністю, цільністю, завершеністю, адресатністю. Кінодискурс 

реалізується за допомогою вербальних і невербальних знаків, у тому числі 

кінематографічних кодів, у відповідності до замислу колективного автора і структурується 

засобами ЗКР. 

До невербальних засобів реалізації стратегій і тактик ЗКР у полікодовому 

кінодискурсі належать кінесичні (жести, міміка), проксемічні (зміна відстані між 

комунікантами), просодичні (зміна тону), а також кінокоди (кадр, кінофраза, розповідь, 

сюжет, монтаж, ракурс, світло, план, музика і шуми). За нашими даними, проксемічні та 

просодичні засоби реалізують ЗКР сумісно із вербальними, а кінесичні – як сумісно, так і 

автономно.  



 10 

Категорія ЗКР утілюється у кінодискурсі відповідними стратегіями, що є ментально-

вербальним конструктом, який організує діяльність суб’єктів у соціальній інтеракції 

відповідно до визначених комунікативних намірів і направлений на процесуальну сторону 

дискурсу, його динамічне розгортання. Виходячи із основних комунікативних цілей 

учасників – участі у ролі мовця або у ролі слухача – виокремлюють три стратегії зміни 

ролей – взяття, збереження і передачі комунікативного ходу. За принципом 

інтеракціональної самостійності стратегії ЗКР розділяються на ініціювальні та реагувальні. 

Стратегії ЗКР реалізуються через тактики, які, у свою чергу, реалізуються через прийоми.  

Тактика ЗКР – це сукупність дій, які виконуються у тій чи іншій послідовності і 

реалізують стратегію за певними правилами. Прийом ЗКР – засіб реалізації тактики ЗКР, 

окреме явище, конкретний комунікативний хід, як вербальний: перебивання, повтор, 

підхоплення, накладання, зміна теми, коментар, прохання про передання ходу, фатичні 

метакомунікативні прийоми подовження і розмикання контакту, так і невербальний: жест, 

погляд і т. ін. Серед них ми виокремлюємо (1) такі, де зміна ролей домінує, а реалізація 

інших категорій супутня; (2) тактики й прийоми, де категорія ЗКР є супутньою до інших 

категорій дискурсу. До перших відносимо тактику спонукання до подовження ходу, прийоми 

перебивання, підхоплення, прохання про передачу ходу, накладання, призначення мовця, 

експліцитне завершення мовленнєвого внеску. Другі охоплюють констатацію, уточнення, 

запитання, сумнів, припущення, згоду / незгоду, мовчання, коментар, прийом зміни теми.  

Обрання художнього (ігрового) кіно у якості матеріалу аналізу дозволяє адекватно 

вивчити ЗКР у буттєвому дискурсі, орієнтованому на усне розмовне мовлення. Алгоритм 

проведеного аналізу ЗКР у кінодискурсі охоплював збір матеріалу і його запис на основі 

літературних сценаріїв фільмів (розміщених в Інтернеті) за допомогою нотаційної системи 

ТРУД з нашими ремарками про невербальну й кінокодову складову ЗКР; визначення 

характеру ситуації за глобальною інтенцією (кооперативна / конфліктна), за 

співвідношенням комунікативних ролей учасників, локальних інтенцій комунікантів. 

Виявлені типи стратегій і тактик перевірено за респонсивними ходами у межах 

досліджуваних обмінів; підраховано частотність стратегій, тактик і прийомів ЗКР. 

У другому розділі «Зміна комунікативних ролей у кооперативних ситуаціях 

кінодискурсу» розглядаються стратегії і тактики ЗКР, визначаються параметри їх обрання 

комунікантами, за цими параметрами виокремлюються і систематизуються вербальні й 

невербальні засоби реалізації ЗКР в кооперативних ситуаціях кінодискурсу.  

 В аналізованих ситуаціях, об’єднаних глобальною кооперативною інтенцією, 

локальні інтенції ЗКР поєднуються із такими критеріями кооперативності, як наявність 

сумісних цілей інтеракції, узгодженість мовленнєвих дій комунікантів, зацікавленість 



 11 

комунікантів у продовженні контакту, у взаємній підтримці комунікативних ініціатив, що 

призводить до гармонічного комунікативного результату. Для стратегій ЗКР у 

кооперативних ситуаціях характерне дотримання максим кооперації і принципу ввічливості, 

що обумовлює домінування плавного способу передачі и взяття комунікативного ходу (90 %) 

у порівнянні із ЗКР з перебиванням і після паузи (8 % і 2 %). ЗКР у кооперативних ситуаціях 

дискурсу, як правило, здійснюється у точці релевантного переходу, лише в окремих 

випадках – у точці потенційного переходу, яка конструюється учасниками у режимі 

реального часу. 

Залежно від ступеня кооперативності мовленнєвої поведінки комунікантів серед 

респонсивних ходів переважає повна узгоджувальна, коректувальна, а також конкуруюча 

реакція; ігнорувальна і відкладена реакція менш характерні для ЗКР у таких ситуаціях. 

Вибір засобів реалізації ЗКР здійснюється мовцем з урахуванням параметрів 

комунікативних ролей (психологічних і прагма-соціальних) і ситуативного домінування. До 

перших належать ролі Дорослого, Дитини, Батька; до других – фактори соціального статусу, 

віку, гендерної приналежності, рівня освіти; до третіх – «дискурсивна влада» учасників 

(термін Н. Феркло), яка виявляється в узгодженні намірів комунікантів, ігноруванні або 

спонуканні до здійснення ходу залежно від сукупності їх особистісних, соціальних і 

психологічних параметрів і контекстуально-ситуативних особливостей конкретної 

мовленнєвої події.  

З урахуванням соціально-рольового параметру у кооперативних ситуаціях 

кінодискурсу переважає плавний тип ЗКР (в асиметричному спілкуванні – 92,4 % і в 

симетричному – 86 %). ЗКР після перебивання або після паузи зустрічається значно рідше (в 

11 % випадках у симетричному і вдвічі менше в асиметричному спілкуванні). Комуніканти із 

нижчим соціальним статусом для зміни ролей, як правило, використовують тактику 

констатації / уточнення, згоди / незгоди, прийоми підхоплення і повтору. Комуніканти із 

більш високим статусом віддають перевагу тактиці констатації / уточнення, запитання, 

згоди / незгоди, сумніву, наказу, прийому перебивання і зміни теми. Прикладом плавної ЗКР 

слугує розмова на рівних, де Дрю використовує ініціювальну стратегію взяття ходу, тактику 

запитання (565) і реагувальну стратегію взяття ходу(567) – прийом повтору, перепитування, 

що ставить під сумнів респонсивний хід–твердження Джо (566):  

DREW 565: Incidentally, Joe, where are you staying? 

JOE 566: Here... 

DREW 567: «Here»?        (Meet Joe Black) 
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У кінодискурсі статусна характеристика персонажів реалізується вербально та / або 

невербально, причому кінесичні вираження статусу у вигляді жестів, поклонів мінімальні, а 

просодичні – більш частотні.  

У залежності від психологічних ролей комунікантів у кооперативних ситуаціях 

спілкування «Дорослий – Дорослий» і «Батько – Дитина» ЗКР реалізується переважно за 

плавним типом, а при взаємодії «Дитина – Дитина» – як плавно, так і з перебиванням. 

Плавна ЗКР характерна для ситуацій психологічного нерівноправ’я, наприклад, Патриція і 

Джо починають розмову з позицій Дорослих: щоб переконати Джо піти на вечірку вона бере 

хід тактикою докору (38), Джо реалізує стратегію взяття ходу (невербально посилені (39) 

тактики запитання (39, 40, 41)). Для досягнення цілі Патриція автономно 

невербально розігрує роль Дитини (сюсюкає, горнеться до Джо) і добивається свого – Джо 

погоджується (тактика констатації (43)), після чого Патриція повертається до ролі Дорослого 

(тактика констатації (45)): 

PATRICIA 38: You promised.  

JOE 39: @ відкладає газету, морщиться @ Can not I just give them money?  

 @ Патриція благаюче сюсюкає, імітуючи дитину @ 

 40: That is the cause?  

 41: Free Albanian writers? 

 42: I am for that… 

 @ Патриція сідає до Джо на коліна, сюсюкає @ 

 43: All right, I will go.  

 44: You are late. 

PATRICIA 45: I know I know I know    (You’ve got mail) 

За параметром ситуативного домінування при здійсненні ЗКР домінантні 

комуніканти віддають перевагу прийомам перебивання, зміни теми, тактиці 

уточнення / коректування. Навпаки, комунікант, який не має повного ситуативного 

домінування, обмежений у виборі тактики, який, як правило, зводиться до респонсивних 

ходів у запитально-відповідних обмінах і прийому мовчання. У наступній ситуації ролі 

соціально і психологічно симетричні, але домінує Джо: намагаючись виправдатися перед 

Кетлін, він використовує прийом перебивання, ініціювальну тактику припущення (1840) і 

натякає на її улюблений роман (1841), аби відволікти від теми особистої сварки (1843, 1844). 

Його тактика досягла мети – Кетлін пристає на запропоновану тему за допомогою прийому 

перебивання, який реалізує тактику констатації (1845): 

KATHLEEN 1839: I do not hate you - 

JOE 1840: But you will never forgive me. 
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 1841: Like Elizabeth. 

KATHLEEN 1842: Who? 

JOE 1843: Elizabeth Bennet in Pride and Prejudice. 

 1844: She was too proud - 

KATHLEEN 1845: I thought you hated Pride and Prejudice.        (You’ve got mail) 

У кооперативних ситуаціях кінодискурсу ініціювальна стратегія взяття ходу 

реалізується насамперед тактикою констатації, сумніву / припущення і наказу, а 

реагувальна – тактиками згоди /незгоди, зрідка – ухиляння, докору і коректування. Конкретні 

тактики актуалізуються прийомами зміни теми, перебивання, повтору, прохання про 

передачу ходу, підхоплення і накладання. В окремих випадках стратегія взяття ходу 

реалізується через метакомунікативні одиниці контактовстановлення тактикою привертання 

уваги. 

Стратегія передачі ходу у кооперативних ситуаціях реалізується, як правило, 

ініціювальними тактиками запитання і реагувальними тактиками коментаря або спонукання 

мовця до продовження ходу. Остання спостерігається у наступному прикладі, де юнак 

прохає Перріша продовжувати розповідь (479):  

PARRISH 478: @неохоче@ It just occurred to me – 

YOUNG MAN 479: Speak up, please.      (Meet Joe Black) 

 У якості прийомів домінують фатичні прийоми встановлення, підтримки, розмикання 

контакту. 

Стратегія збереження ходу в кооперативних ситуаціях дискурсу слугує цілям мовця 

продовжити свій мовленнєвий внесок і має два різновиди: ініціювальна стратегія збереження 

ходу втілюється тактикою констатації, а реагувальна стратегія збереження ходу – тактикою 

згоди / незгоди, у деяких випадках сумніву.  

Окремі тактики переважно втілюються певними мовними та / або немовними 

засобами: 

• тактики коректування / узгодження, констатації / уточнення, запитання, докору, 

наказу реалізуються здебільш вербально; 

• тактики згоди / незгоди, сумніву / припущення, ухиляння, коментаря, спонукання 

мовця до продовження ходу – як вербально, так і невербально (кивком, жестом 

ствердження / заперечення, просодикою і т. ін.), включаючи кінокоди (зміна кадру і т. ін. 

сумісно із вербалікою); 

• тактики мовчання, зняття емоційного напруження, привертання уваги, 

установлення контакту, спонукання до продовження ходу – вербально та / або невербально, у 

тому числі кінокодами (автономно). 
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У третьому розділі «Зміна комунікативних ролей у конфліктних ситуаціях 

кінодискурсу» визначаються характеристики стратегій і тактик ЗКР, залежність їх вибору 

від соціальних і психологічних ролей учасників, етапів розвитку ситуації і ступеня її 

конфронтаційності, участі конфліктних сигналів і маркерів у реалізації категорії ЗКР.  

Конфліктні ситуації кінодискурсу характеризуються порушенням гармонії 

міжособистісних відносин шляхом здійснення погрожуючих для адресата мовленнєвих дій, 

їх глобальна інтенція – зіткнення комунікативних цілей учасників (Н.А. Бєлоус, 

І.Є. Фролова). З точки зору ЗКР конфлікт цілей відбивається у стратегіях боротьби за участь 

в інтеракції у ролі мовця або слухача і визначає вибір тактик і прийомів реалізації категорії 

ЗКР.  

Стратегії і тактики ЗКР залежать від ступеня конфронтаційності ситуації, яка 

розглядається як скалярна величина. ЗКР в конфліктних ситуаціях із максимальним ступенем 

конфронтаційності здійснюється тактиками образи, наказу, грубого спонукання та 

прийомами перебивання і зміни теми. ЗКР стає нерегульованою, хаотичною, виникають 

накладання, що притаманне порушенню принципів кооперації і ввічливості у дискурсі. У 

ситуаціях із мінімальним ступенем вираженості конфронтаційності, у тому числі 

комунікативних невдачах (збоях, «осічках» (термін Дж. Остіна)), ЗКР реалізується тактиками 

образи, констатації, насмішки, негативної оцінки, домінують прийоми перебивання і зміни 

теми.  

За параметрами адресанта і адресата вибір стратегій і тактик ЗКР у конфліктних 

ситуаціях кінодискурсу визначається співвідношенням соціально-ситуативних і 

психологічних ролей учасників. За соціально-рольовим критерієм, який здатен підсилювати / 

нейтралізувати конфліктну складову дискурсу, плавний тип ЗКР домінує як в спілкуванні 

комунікантів із симетричними, так і з асиметричними ролями; ЗКР з перебиванням – при 

спілкуванні комунікантів із асиметричними ролями; ЗКР після паузи – переважно в 

спілкуванні комунікантів із симетричними ролями. 

Психологічний параметр ролі і психотипу особистості (інвективний, куртуазний) 

впливає як на вибір стратегій і тактик ЗКР, так і на тип сполучуваності ходів. Для взаємодії 

«Дорослий – Дорослий» характерна ЗКР за плавним типом, із перебиванням і накладанням, 

для взаємодії «Дитина – Дитина» – ЗКР плавного типу і з перебиванням, а «Батько – Дитина» 

– за плавним типом, із перебиванням і після паузи. Наприклад, у соціально асиметричному 

спілкуванні Рейчел (роботодавець Френка) контролює комунікативну ініціативу. Вона 

утілює інвективний психотип особи і бере ходи, застосовуючи тактики запитання (1029), 

образи (1031) і наказу (1032-1033), виражені вербально, просодично, кінокодом; а Френк 
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(раціонально-евристичний психотип) використовує тактики насмішки (мовчання, посмішка 

(1030, 1032)) і прохання (1034): 

RACHEL 1029: What the hell are you looking at? 

 1030: You probably never had a heavy night in your whole, goddamn 

disciplined life. 

 @ Френк мовчки дивиться на неї, продовжує їсти @ 

  1031: @ крупний план @ You know Farmer you are a selfrighteous son-of-a-

bitch. 

 @ Френк посміхається, що ще більше дратує Рейчел @ 

 1032: @ крупний план, підвищений тон @ Do not laugh at me goddamit 

 1033: And do not you dare judge me. 

FRANK  1034: @ крупний план, підвищений тон @ Give me a break, will y(ou)?  

         (The Bodyguard) 

ЗКР у конфліктних ситуаціях відбувається як в точках потенційного, релевантного 

переходу, так і в точці розбіжності, яку операціонально конструюють учасники та 

позначають вербальними і невербальними сигналами, що відповідає загальній тенденції до 

зростання невербаліки зі збільшенням ступеня конфронтаційності спілкування (А.Д. Бєлова). 

ЗКР у конфліктних ситуаціях кінодискурсу маркується (як правило, посилюється) 

вербальними і невербальними засобами. Вербальні маркери охоплюють інвективи, відповіді 

запитанням на запитання, а невербальні – кінесичні, проксемічні, просодичні маркери, серед 

яких переважають жест, зміна відстані між комунікантами, різка зміна інтонації, мовчання. 

Маркери – кінематографічні коди містять відеоряд (монтаж, крупні і загальні плани) і 

звукове оформлення (музика, шуми). Так, у наведеному вище обміні невербальна складова 

(просодика і крупні плани) обумовлює сприйняття ситуації як конфліктної, а також маркує 

точки потенційного переходу (1031, 1032, 1034), хоча ЗКР здійснюється лише в останній 

(1034). 

Кожному із етапів розвитку конфліктної ситуації відповідає певний набір 

стратегій, тактик і прийомів ЗКР. На етапах початку і відкритого конфлікту ЗКР реалізується 

схожим набором тактик – образою, насмішкою, зняттям емоційного напруження, наказом, 

незгодою та прийомами перебивання і зміни теми. На етапі розв’язання комунікативного 

конфлікту серед тактик ЗКР переважають коректування і згода, прийом зміни теми.  

У конфліктних ситуаціях кінодискурсу домінує стратегія взяття ходу, вона на 

чверть більш частотна, ніж у кооперативних ситуаціях. Частіше за все вона реалізується 

ініціювальною тактикою констатації і реагувальною тактикою згоди / незгоди; також 

вживаються ініціювальні тактики наказу і сумніву та реагувальні – іронії, коректування, 
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зняття емоційного напруження, погрози, образи, насмішки, негативної оцінки, де три 

останні є найменш частотними у кінодискурсі. Наприклад, Слоан бере хід, скориставшись 

тактикою констатації (1344):  

SLOANE 1344: You are taking this too far, Drew.  

DREW            1345: Am I not obligated to?                                              (Meet Joe Black) 

Стратегія передачі ходу у конфліктних ситуаціях удвічі менш частотна, ніж у 

кооперативних. Вона реалізується обмеженим набором ініціювальних тактик – запитання і 

грубого спонукання; остання характерна, в основному, для ситуацій із високим ступенем 

конфронтаційності і передбачає включення слухача в обмін як активного учасника 

інтеракції, скеровування його поведінки до виконання потрібної дії. Обидві тактики 

супроводжуються просодичними засобами, у тому числі мовчанням.  

Стратегія збереження ходу, найменш частотна в конфліктних ситуаціях 

кінодискурсу, реалізується обмеженим набором тактик (констатації, запитання) і прийомом 

перебивання. Незначна кількість таких стратегій у конфліктних ситуаціях у порівнянні з 

кооперативними пояснюється глобальною конфронтаційною домінантою конфліктних 

ситуацій кінодискурсу.  

У цілому серед прийомів реалізації ЗКР у конфліктних ситуаціях кінодискурсу на 

відміну від кооперативних домінує повтор і перебивання, трапляється підхоплення, зміна 

теми і накладання. Якщо прийоми перебивання і підхоплення втілюють категорію ЗКР як 

провідну, то для прийому повтору вона є супутньою. 

 

ВИСНОВКИ 

Проведене дослідження пропонує вирішення актуальних проблем сутності і засобів 

реалізації метадискурсивної категорії зміни комунікативних ролей, її стратегій, тактик і 

прийомів у сучасному англомовному кінодискурсі. Обраний комунікативно-дискурсивний 

підхід і системно-діяльнісне розуміння комунікації, акцентуючи її антропоцентричність, 

телеологічність, інтерактивність, дозволяє розглядати зміну ролей як операціональну 

метадискурсивну категорію, яка забезпечує структурування дискурсу шляхом переходу ролі 

мовця від одного учасника спілкування до іншого у результаті двостороннього 

міжособистісного процесу координації мовленнєвих внесків. Операціональність ЗКР 

визначається її спонтанністю, протіканням у режимі реального часу (тут і зараз), а 

метадискурсивність – її призначенням до організації перебігу дискурсу, супутньою 

природою відносно інших дискурсивних категорій. 
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Зміна ролей – інтерактивний конструкт мовця і слухача, які сумісно визначають точку 

переходу відповідно до контексту і ситуації спілкування. В рамках дискурсивного обміну 

зміна ролей здійснюється комунікативними ходами учасників, що відповідають їх реплікам. 

Аналіз ЗКР в кінодискурсі дозволив уточнити його полікодову природу як когнітивно-

комунікативного утворення, нерозривної єдності різних семіотичних одиниць, що 

характеризується зв’язністю, цілісністю, завершеністю, адресатністю. Структуруванню 

кінодискурсу слугують засоби ЗКР, утілені у вербальних і невербальних (у тому числі 

кінематографічних) знаках у відповідності до замислу колективного автора кінодискурсу.  

Система стратегій, тактик і прийомів ЗКР контролює процес діалогічної інтеракції за 

допомогою вербальних та / або невербальних засобів взяття, збереження або передачі 

одному із учасників спілкування права на мовленнєвий внесок, серед яких – спеціалізовані, 

спрямовані саме на зміну ролей, а також супровідні тактики і прийоми, що реалізують інші 

категорії, у яких зміна ролей не є провідною і єдиною. 

Стратегії ЗКР в англомовному кінодискурсі – взяття, збереження і передачі ходу – 

представлені ініціювальними і реагувальними різновидами. Кожному різновиду 

притаманний свій набір тактик і прийомів, вибір яких визначається кооперативним або 

конфліктним характером ситуації. Якщо стратегія ініціювання зміни ролей реалізується 

переважно нейтральними (констатація) і стимулюючими (сумнів, наказ) тактиками, то 

реагування – тактиками згоди / незгоди, коректування. При цьому стратегії взяття і 

збереження ходу реалізуються в основному плавно, із перебиванням або після паузи, а 

стратегія передачі ходу – плавно.  

Параметрами ЗКР в діалогічному кінодискурсі слугують: місце в дискурсі (точки 

потенційного, релевантного переходу або точка розбіжності); параметри адресанта – 

ініціатора ЗКР і адресата передачі ходу; тип співвіднесеності ходів (ЗКР із перебиванням, 

плавна і після паузи); комунікативні засоби реалізації ЗКР (вербальні та / або невербальні, в 

тому числі кінокодові). 

Зміну ролей у конфліктних та кооперативних ситуаціях дискурсу об'єднує 

домінування плавного типу; використання стратегій взяття і передачі ходу, реалізованих 

ініціювальною тактикою констатації, запитання і реагувальною тактикою згоди / незгоди; 

прийоми повтору, зміни теми, перебивання. 

Якісні та кількісні відмінності ЗКР у англомовному кінодискурсі в кооперативних і 

конфліктних ситуаціях уособлюють значне зростання частотності стратегії взяття ходу за 

рахунок зменшення стратегії передачі ходу в конфліктних ситуаціях у порівнянні із 

кооперативними. У кооперативних ситуаціях для ЗКР використовуються фатичні засоби, а в 

ситуаціях конфлікту – тактики іронії, докору, корегування, погрози, зняття емоційного 
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напруження, образи, де їхній вибір залежить від рольових характеристик комунікантів і 

ступеня конфронтаційності ситуації кінодискурсу.  

Вибір стратегій, тактик і прийомів ЗКР визначається також локальними 

(ситуативними) інтенціями комунікантів, їхніми соціальними і психологічними ролями, 

ситуативним домінуванням, контекстом дискурсивного обміну.  

Результати і висновки дослідження є перспективними для подальшого вивчення 

проблем дискурсу в цілому і, зокрема, метадискурсивних категорій, стратегій і тактик їхньої 

реалізації в германських та в інших мовах; для розробки лінгвістичних проблем 

кінодискурсу.  
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АНОТАЦІЯ 

Лавріненко І.М. Стратегії і тактики зміни комунікативних ролей у сучасному 

англомовному кінодискурсі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. 

У роботі природа зміни комунікативних ролей (ЗКР) в англомовному кінодискурсі 

визначена як операціональна метадискурсивна категорія. Система стратегій, тактик і 

прийомів ЗКР інтерактивно контролює діалогічне спілкування за допомогою вербальних 

та / або невербальних, у тому числі кінематографічних, засобів взяття, збереження, передачі 

ходу і відрізняється за місцем у дискурсі, за критеріями ініціатора ЗКР і адресата передачі 

ходу, за типом співвіднесеності сусідніх ходів і засобами реалізації. Стратегії взяття і 

передачі ходу, які переважають в кооперативних ситуаціях кінодискурсу, реалізуються 

ініціювальними тактиками констатації, запитання і реагувальною тактикою згоди / незгоди, 

прийомами зміни теми, повтору, перебивання; у конфліктних ситуаціях – ініціювальними 

тактиками констатації, запитання, наказу, грубого спонукання і реагувальною тактикою 

згоди /незгоди, сумніву, іронії, докору, погрози, прийомами повтору, перебивання, 

підхоплення; їх вибір залежить від співвідношення ролей комунікантів і характеристик 

ситуацій кінодискурсу. 
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АННОТАЦИЯ 

Лавриненко И.Н. Стратегии и тактики мены коммуникативных ролей в 

современном англоязычном кинодискурсе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный университет 

имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2011. 

Диссертация посвящена исследованию стратегий и тактик операциональной 

метадискурсивной категории мены коммуникативных ролей, средствам их реализации в 

различных ситуациях англоязычного кинодискурса. 

Система стратегий, тактик и приемов МКР контролирует процесс диалогического 

общения с помощью вербальных и / или невербальных средств взятия, сохранения или 

передачи одному из участников интеракции права на речевой вклад, указывая на точку 

потенциального перехода или точку релевантного перехода. Структурно регулятивная 

метадискурсивная природа МКР проявляется в ее сопутствующем характере относительно 

иных дискурсивных категорий и наличии специализированных тактик и приемов мены 

ролей, а также тактик и приемов, где МКР – сопутствующая. 

МКР впервые исследована в кинодискурсе – когнитивно-коммуникативном 

образовании поликодовой природы, сочетании различных семиотических единиц в их 

неразрывном единстве, которое характеризуется связностью, цельностью, завершенностью, 

адресатностью. Средства МКР служат структурированию и развертыванию кинодискурса, 

воплощаясь в вербальных, невербальных (в том числе кинематографических) знаках в 

соответствии с замыслом коллективного автора.  

МКР в диадической речевой интеракции разнится качественно и количественно в 

зависимости от ситуации употребления – кооперативной или конфликтной, заданной 

глобальной интенцией дискурса. Параметры выбора средств МКР в англоязычном 

кинодискурсе включают: место в дискурсе, критерий адресанта, критерий адресата, тип 

соотнесенности соседних ходов, средства реализации. 

Стратегии МКР в англоязычном кинодискурсе представлены инициирующими и 

реагирующими разновидностями. Каждой разновидности присущ свой набор тактик и 

приемов, выбор которых определяется кооперативным или конфликтным характером 

ситуации, локальной интенцией коммуникантов, их социальными и психологическими 
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ролями, ситуативным доминированием, контекстом дискурсивного обмена. В кооперативных 

ситуациях кинодискурса преобладает гладкий тип МКР; доминируют стратегии взятия и 

передачи хода, реализуемые инициирующей тактикой констатации, спрашивания и 

реагирующей тактикой согласия / несогласия и приемами повтора, смены темы, перебива. В 

конфликтных ситуациях кинодискурса превалирует гладкая МКР и с перебивом, 

доминируют стратегии взятия и передачи хода, реализуемые инициирующими тактиками 

констатации, спрашивания, приказа, грубого побуждения, и реагирующими тактиками 

согласия / несогласия, сомнения, иронии, упрека, корректировки, угрозы, эмоциональной 

разрядки, оскорбления, преимущественно приемами повтора, перебива, подхвата. 

Стратегии МКР не изоморфны с содержательными стратегиями и тактиками 

дискурса, что свидетельствует об относительной самостоятельности метадискурсивных и 

дискурсивных категорий и средств их реализации. 

Ключевые слова: кинодискурс, кинематографический код, конфликтная ситуация, 

кооперативная ситуация, мена коммуникативных ролей, операциональная метадискурсивная 

категория, прием, стратегия, тактика. 

 

ABSTRACT 

Lavrinenko I.M. Turn-taking Strategies and Tactics in Modern English Cinema 

Discourse. – Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in philology. Speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – 

V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2011. 

This study of turn-taking in English cinema discourse identifies its nature as an operational 

metadiscursive category. The system of turn-taking strategies, tactics and techniques interactionally 

manages dialogic communication by verbal and nonverbal, including cinematic codes, means of 

turn claiming, attempt-suppressing and yielding a turn depending on the transition point, the criteria 

of the speaker and the turn recipient, the type of turn sequences and the means of their production. 

In cooperative discourse situations turn claiming and yielding strategies are effected by 

initiating tactics of statement or interrogation and by responding tactics of agreement / 

disagreement, techniques of topic switching, repetition, interruption; while in conflict situations – 

by initiating tactics of statement, questioning, order, rude inducement and responding tactics of 

agreement / disagreement, doubt, irony, menace, techniques of repetition and interruption; their 

choice depends on the correlation of participants’ roles and the properties of cinema discourse 

situations. 

Key words: cinema discourse, cinematic code, conflict situation, cooperative situation, 

operational metadiscursive category, strategy, tactics, technique, turn-taking.  


