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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
Реферована дисертація присвячена дослідженню явища комунікативної невдачі. 
Антропоцентрична спрямованість сучасного мовознавства сприяє 

зосередженню уваги лінгвістів на аналізі когнітивних структур, що забезпечують 
комунікативну діяльність людини. Ключовою проблемою, пов’язаною  
із забезпеченням ефективності комунікації, є явище комунікативної невдачі. 
Комунікативні невдачі переважно досліджуються з позицій кодової моделі 

комунікації: як відхилення від мовленнєвих норм (О. В. Кукушкіна); у термінах 
прагматики – як неуспішний мовленнєвий акт (О. П. Єрмакова та О. А. Земська, 
М. А. Кронгауз, Н. К. Кънева, Дж. Л. Остін, О. К. Теплякова), що включає 
незапланований негативний емоційний ефект (А. А. Лосєва, М. М. Смірнова);  
із залученням як прагматичних, так і соціокультурних чинників – як 
неспроможність вивести імпліцитний смисл висловлення через відмінний 
лінгвальний та / або культурний досвід (Дж. Томас); із врахуванням 
психологічного ставлення до дійсності та емоційних особливостей індивіда – як 
розбіжність очікуваного та дійсного ефекту висловлення (С. Є. Полякова); крізь 
призму когнітивних засад – як нездатність мовця згенерувати бажаний 
ментальний стан у свідомості партнера по комунікації (Б. Бара), неспроможність 
адресата пов’язати повідомлення з моделлю власних уявлень так, як цього прагне 
адресант (М. Рінгл та Б. Брюс); із акцентуванням ролі невербаліки в комунікації – 
як нерозуміння або неадекватне розуміння одним з комунікантів мовленнєво-
поведінкового акту іншого (Д. Б. Гудков, А. А. Лосєва). 
Нові можливості для дослідження комунікативних невдач надає інтеракційна 

модель комунікації, що складає підґрунтя когнітивної теорії динамічного 
конструювання мовного значення (В. Крофт, Дж. Лакофф, Р. Ленекер,  
М. Тернер, Ж. Фоконьє), де мовне значення мислиться як продукт 
концептуалізації, тобто інференційного когнітивного процесу виведення смислу 
мовного виразу безпосередньо в ситуації комунікативної взаємодії  
з опорою на широке енциклопедичне знання.  
Актуальність теми дисертації визначається, по-перше, антропоцентричною 

природою об’єкта аналізу, необхідністю встановлення причин виникнення 
комунікативних невдач задля гармонізації комунікації й зняття перешкод, що 
приводять до комунікативних конфліктів; по-друге, застосуванням когнітивно-
дискурсивних методик аналізу, що враховують роль учасників дискурсивної 
взаємодії у конструюванні мовного значення й відтак повною мірою відповідають 
діяльнісній версії антропоцентризму, зорієнтованого на дослідження комунікації 
як діяльності, змістом якої є регуляція соціальної поведінки людини.  
Зв’язок з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає профілю 

досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна у межах наукової теми 
«Проблеми іноземної філології, перекладознавства та методики в когнітивно-



дискурсивній парадигмі» (номер державної реєстрації 0109U007962) та 
«Когнітивно-дискурсивні дослідження мови як регулятора соціальної поведінки» 
(номер державної реєстрації 0111U010009). 
Мета дослідження полягає у виявленні й описі лінгвокогнітивної природи 

комунікативних невдач на методологічному підґрунті доробку теорії динамічного 
конструювання значення. 
Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 
-  обґрунтувати теоретико-методологічні засади та поняттєвий апарат 

дослідження; 
-  визначити одиниці аналізу й розробити поетапну методичну процедуру 

дослідження комунікативних невдач;  
-  окреслити об’єм поняття «комунікативна невдача» та визначити його місце 

серед дотичних понять, що описують явища неуспішної комунікації; 
-  виявити типи комунікативних невдач, обґрунтувати їх поділ на мовленнєво-

поведінкові акти, в яких не відбувається семіозису, та мовленнєво-поведінкові 
акти, в яких має місце амбівалентний семіозис; 

-  з’ясувати причини виникнення комунікативних невдач на підставі врахування 
лінгвального, лінгвокогнітивного та екстралінгвального контексту мовленнєво-
поведінкових актів; 

-  розробити класифікацію лінгвокогнітивних причин комунікативних невдач на 
основі предметної царини відповідних когнітивних структур та ступеню їх 
конвенціональності. 
Об’єктом дослідження є мовленнєво-поведінкові акти, в яких мають місце 

комунікативні невдачі, а предметом – лінгвальні, лінгвокогнітивні та 
екстралінгвальні чинники, що їх спричиняють. 
Матеріалом дисертації слугують 1000 фрагментів американського 

кінодискурсу, що моделюють побутові мовленнєво-поведінкові акти, які містять 
комунікативні невдачі.  
Методологічну основу дослідження складає інтеграційний підхід до розуміння 

мови, що спирається на діяльнісний стиль мислення (Л. Віттґенштейн, Ж. Дельоз 
та Ф. Ґваттарі, У. Еко, У. Матурана та Ф. Варела, М. Фуко), в рамках якого мовний 
знак розглядається як форма, що наділяється семіотичною значущістю лише 
безпосередньо в акті комунікації, а комунікація мислиться як інтерактивна 
міжсуб’єктна діяльність (як мовленнєва, так і немовленнєва), змістом якої  
є встановлення спільних орієнтирів у життєвому просторі на підґрунті вироблення 
спільних смислів (О. О. Залевська, О. В. Кравченко, В. Крофт, Н. Лав,  
А. П. Мартинюк, О. І. Морозова, М. Тернер, М. Томаселло, Ж. Фоконьє).  
Методика дослідження інтегрує надбання конверсаційного та когнітивно-

дискурсивного напрямів лінгвістичного аналізу. Поділ діалогічної / полілогічної 
комунікативної взаємодії на окремі комунікативні обміни, що містять 
комунікативні невдачі, здійснюється за допомогою методики виокремлення 
локальних тем. Причини комунікативних невдач встановлюються на основі 



методики когнітивно-дискурсивної інтерпретації: завданням дослідника-
інтерпретатора є виведення інференцій щодо пресупозицій адресанта, й 
встановлення причин розбіжностей в інтерпретації з урахуванням як 
конвенціонального змісту, активованого мовним виразом, так і когнітивних та 
соціально-ситуативних чинників, що характеризують учасників комунікативного 
акту. Схематизація енциклопедичного знання, що забезпечує інтерпретацію, 
здійснюється з опорою на інструментарій теорії доменів, фреймової семантики, 
а також у термінах сценаріїв як динамічних фреймів.  
Наукова новизна роботи полягає у виявленні й описі лінгвокогнітивної 

природи комунікативних невдач на методологічному підґрунті доробку 
когнітивної теорії динамічного конструювання значення, що дозволяє взяти до 
уваги усі контекстуальні параметри, які впливають на інтерпретацію змісту 
мовних виразів в акті комунікації як конституенти енциклопедичного знання 
комунікантів. Зокрема, обґрунтовано поняття «комунікативна невдача»; з’ясовано 
причини виникнення комунікативних невдач на підставі врахування лінгвального, 
лінгвокогнітивного та екстралінгвального контексту аналізованих комунікативних 
актів; розроблена класифікація лінгвокогнітивних причин комунікативних невдач, 
що спирається на предметну царину відповідних когнітивних структур та ступінь 
їх конвенціональності. 
Наукова новизна отриманих результатів узагальнена в положеннях,  

що виносяться на захист: 
1. Комунікативна невдача є мовленнєво-поведінковим актом, де не відбувається 

семіозису (вербальна та / або невербальна дія адресанта не активує у свідомості 
адресата ніякого конвенціонального концептуального змісту – концепту) або 
відбувається амбівалентний семіозис (вербальний вираз та / або невербальна дія 
адресанта асоціюються у свідомості адресанта й адресата з різним 
концептуальним змістом). 

2. Інтерпретація вербальної / невербальної дії здійснюється на підґрунті 
широкого енциклопедичного знання, частиною якого є концепт, активований цією 
дією, а також з урахуванням усіх параметрів лінгвального та екстралінгвального 
контексту комунікативного акту, які впливають на інтерпретацію, стаючи 
частиною когнітивного контексту комунікативного акту, тобто онтологічного, 
етологічного, лінгвоетологічного й власне лінгвального знання інтерпретатора, 
упорядкованого за допомогою фреймів (сценаріїв) / доменів. 

3. Комунікативні невдачі виникають внаслідок дії лінгвальних, 
лінгвокогнітивних та екстралінгвальних чинників. 

3.1. Лінгвальні чинники пов’язані з відхиленням висловлення адресанта від 
стереотипної семіотичної моделі мовленнєвої поведінки, що втілюється в 
уживанні мовцем мовного коду, незнайомого адресату, як-то інша мова або 
діалект, а також у порушенні мовцем лінгвальних норм спільного мовного коду 
внаслідок редукції / плеонастичності мовлення або креативної мовленнєвої 
діяльності. 



3.2. Лінгвокогнітивні чинники є наслідком: а) несформованості концептуальних 
структур онтологічних та (лінгво)етологічних енциклопедичних знань 
комунікантів, які надають когнітивний контекст для інтерпретації мовних виразів 
в акті комунікації, що унеможливлює семіозис; б) розбіжності центральності, 
тобто актуальності того чи іншого енциклопедичного знання для адресанта і 
адресата, що залежить як від ступеню сформованості відповідної концептуальної 
структури, так і від оцінки релевантності тієї чи іншої інтерпретації стосовно 
лінгвального та екстралінгвального контексту комунікативного акту; розбіжність 
центральності приводить до амбівалентного семіозису: вербальна та / або 
невербальна дія асоціюється у свідомості адресанта і адресата з різними 
концептуальними структурами, які підтримуються різними фреймами 
(сценаріями) / доменами, що передбачає розбіжність інференцій адресата із 
пресупозиціями адресанта. 

3.3. Екстралінгвальні чинники мають: а) психологічну природу 
(незацікавленість адресата в комунікації, що унеможливлює семіозис,  
або розбіжність у фокусі уваги адресанта і адресата в момент комунікативної 
взаємодії, що спричиняє амбівалентний семіозис); б) перцептивну природу: 
зовнішню (перешкоди у каналах комунікації) та внутрішню (аномальний стан 
адресата).  
Теоретична значущість дисертації полягає у тому, що її результати  

і висновки є внеском в теорію комунікації (з’ясування когнітивної природи 
комунікативних невдач; обґрунтування їх поділу на мовленнєво-поведінкові акти, 
в яких не відбувається семіозису, та мовленнєво-поведінкові акти, в яких має 
місце амбівалентний семіозис; з’ясування причин виникнення комунікативних 
невдач на підставі врахування лінгвального, лінгвокогнітивного та 
екстралінгвального контексту мовленнєво-поведінкових актів; розробка 
класифікації лінгвокогнітивних причин комунікативних невдач на основі 
предметної царини відповідних когнітивних структур та ступеню їх 
конвенціональності) та когнітивну лінгвістику (емпірична верифікація теорії 
динамічного конструювання мовного значення).  
Практична значущість роботи визначається тим, що її результати можуть бути 

використані при викладанні курсів стилістики (розділи «Стилістична 
семасіологія», «Стилістичний синтаксис»), лексикології («Значення слова», 
«Фразеологія») і граматики («Cловосполучення», «Речення») сучасної англійської 
мови, загального мовознавства («Мова і мислення», «Семантика»), а також 
спецкурсів з когнітивної семантики та теорії комунікації.  
Апробація отриманих результатів. Основні теоретичні положення й висновки 

дисертаційного дослідження обговорювались на засіданнях кафедри теорії та 
практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (2011–2014), а також на п’яти 
конференціях: XI Міжнародній науковій конференції «Каразінські читання: 
Людина. Мова. Комунікація» у Харківському національному університеті 



імені В. Н. Каразіна (Харків, 2012), XІІ Міжнародній науковій конференції 
«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» у Харківському 
національному університеті імені В. Н. Каразіна (Харків, 2013), IV Всеукраїнській 
науково-практичній конференції «Сучасні лінгвістичні парадигми» (Горлівка, 
2013), IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Мови та літератури у 
полікультурному суспільстві» (Маріуполь, 2013), П’ятому міжнародному 
науковому форумі «Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового 
тисячоліття» у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 
(Харків, 2013). 
Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 11 

одноосібних публікаціях: 6 статтях, з яких 4 опубліковано у фахових виданнях 
України та 2 – у зарубіжних виданнях, та 5 тез доповідей на міжнародних 
конференціях (загальним обсягом 3,7 друкованих аркуші). 
Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів  

із висновками до кожного, загальних висновків, списків використаної наукової 
(265 позицій) та довідкової літератури (16 позицій), ілюстративних джерел  
(7 позицій) та додатків. Загальний обсяг роботи – 208 сторінок. Обсяг текстової 
частини – 173 сторінки. Обсяг бібліографії – 30 сторінок. Обсяг додатків –  
5 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, зв’язок з науковими 

темами факультету, мета та завдання дослідження, формулюються його об’єкт і 
предмет, визначаються методологічні підвалини, методи та матеріал, 
розкриваються наукова новизна, теоретичне та практичне значення отриманих 
результатів, надається інформація про апробацію та публікації за темою 
дисертації.  
У першому розділі «Теоретико-методологічні засади та методика 

дослідження комунікативних невдач» вводиться система основних понять 
дисертації, а також надається поетапний опис методичного алгоритму 
дослідження. 
Діяльнісне методологічне підґрунтя дисертації зумовлює інтеракційне 

розуміння семіозису як процесу, де  мовна форма «функціонує як знак»  
(Ч. В. Морріс), тобто набуває семіотичної значущості лише безпосередньо в акті 
комунікації з урахуванням конвенціонального концептуального змісту, 
активованого мовним виразом, енциклопедичних знань, частиною яких є цей 
концептуальний зміст (концепт), а також усіх параметрів лінгвального та 
екстралінгвального контексту комунікативного акту, які впливають на 
інтерпретацію (М. Джонсон, В. Крофт, Дж. Лакофф, Р. Ленекер, Л. Талмі,  
М. Тернер, Ч. Філлмор, Ж. Фоконьє).  



Спираючись на інтеракційне розуміння семіозису, комунікативну невдачу (далі 
КН) тлумачимо як мовленнєво-поведінковий акт, де: 1) не відбувається семіозису, 
тобто вербальна та / або невербальна дія адресанта не активує  
у свідомості адресата ніякого конвенціонального концептуального змісту;  
2) відбувається амбівалентний семіозис, тобто вербальний вираз та / або 
невербальна дія адресанта асоціюються у свідомості адресанта й адресата  
з різним концептуальним змістом. 
За предметною віднесеністю енциклопедичних знань, що забезпечують 

інтерпретацію, виділяємо КН, спричинені несформованістю: а) онтологічних 
знань (властивості і причинно-наслідкові відношення між предметними 
сутностями навколишнього світу та соціальні відносини між людьми); 
враховуємо, що за ступенем конвенціональності онтологічні знання поділяються 
на загальнолюдські, лінгвокультурні, соціально-групові та індивідуальні;  
б) етологічних знань (етичні норми і ціннісні орієнтири) та в) лінгвоетологічних 
знань (правила комунікативної поведінки). Володіння лінгвоетологічними 
знаннями передбачає дотримання принципів міжособистісної риторики (Принцип 
Кооперації Г. П. Грайса, Принцип Увічливості (Етикетності) Дж. Ліча, Принцип 
Релевантності Д. Спербера та Д. Вілсон), а також міжособистісних стратегій 
комунікативної адаптації (Г. Джайлс). КН, пов’язані з несформованістю 
енциклопедичних знань, що забезпечують інтерпретацію мовних виразів, 
називаємо лінгвокогнітивними.  
Окрім лінгвокогнітивних КН, виділяємо: 1) лінгвальні КН, що виникають через 

порушення лінгвальних норм, в результаті чого мовні форми втрачають 
семіотичну функцію і перетворюються на ланцюжки звуків, які не можуть 
активувати конвенціонального концептуального змісту; 2) екстралінгвальні КН, 
що поділяються на перцептивні, які є результатом неспроможності адресата 
здійснити інтерпретацію через перешкоди у сприйнятті повідомлення (внутрішні – 
психофізіологічні та зовнішні – технічні) та психологічні КН, які пов’язані не 
стільки з інтерпретацією вербального повідомлення, скільки з фокусом уваги 
(«фокусом свідомості» за У. Чейфом) інтерпретатора. 
Процедура дослідження охоплює два етапи. 
На першому етапі за допомогою методики виокремлення локальних тем 

дискурсу (Т. А. ван Дейк), досліджувану діалогічну / полілогічну комунікативну 
взаємодію поділяємо на окремі комунікативні обміни, що підлягають аналізу: 
кожен комунікативний обмін корелює з окремою локальною темою, в рамках якої 
має місце КН. При виокремленні комунікативних обмінів, окрім тематичного, 
береться до уваги також зв’язок окремих ходів комунікантів в інтенціональному, 
синтаксико-семантичному та інших аспектах, що забезпечують процес 
мовленнєвої інтеракції (І. С. Шевченко). 
На другому етапі аналізу на основі методики когнітивно-дискурсивної 

інтерпретації (А. П. Мартинюк) встановлюються причини КН. У процесі 
інтерпретації вірогідність активації того чи іншого концептуального змісту, 



асоційованого з мовним виразом, визначається на підставі поняття 
центральності (Р. Ленекер), тобто актуальності тієї чи іншої царини 
енциклопедичного знання для адресанта і адресата. Центральність залежить від 
ступеню укоріненості / сформованості відповідної концептуальної структури у 
свідомості, а також від оцінки релевантності тієї чи іншої інтерпретації стосовно 
лінгвального та екстралінгвального контексту комунікативного акту. Відповідно, 
завдання дослідника полягає в тому, щоб пов’язати комунікативні невдачі з 
несформованістю у свідомості комунікантів тих чи інших структур 
енциклопедичних знань, які забезпечують інтерпретацію, та / або з 
невідповідністю актуалізованих структур енциклопедичних знань контексту 
комунікативного акту. 
Процес інтерпретації пояснюється в термінах мапування, тобто осмислення 

інтерпретатором одних об’єктів крізь призму інших шляхом проектування 
складників одних концептуальних структур на інші (Дж. Лакофф, Ж. Фоконьє). 
Базовим інструментом аналізу є фрейми / сценарії та домени як схемні структури, 
що упорядковують відповідні енциклопедичні знання, які беруть участь у 
мапуванні. Опис структурної організації енциклопедичних знань, що 
передбачають концептуальну онтологію та ієрархію структур знань, 
забезпечується інструментарієм теорії доменів Р. Ленекера, у той час як 
структурування відношень між енциклопедичними знаннями одного рівня ієрархії 
– інструментарієм фреймової семантики Ч. Філлмора. На позначення актантів 
пропозицій фреймових структур різного типу використовується термінологія С. А. 
Жаботинської, яка виділяє п’ять базисних фреймів, що репрезентують найбільш 
узагальнені (схемні) принципи категоризації та організації вербалізованої 
інформації про предметний світ, що оточує людину: предметний, акціональний, 
посесивний, ідентифікаційний і компаративний. Схематизація енциклопедичних 
знань про різні типи комунікативних ситуацій, «з урахуванням послідовності 
подій в межах певного контексту» здійснюється в термінах сценаріїв (Р. Шенк та 
Р. Абельсон).  
У ході класифікації КН за предметною віднесеністю царин знання та ступенем 

конвенціональності враховуємо лінгвокогнітивну таксономію концептів  
А. М. Приходька, зокрема поділ концептів на універсальні (наднаціональні), які, 
як правило, є й загально дискурсивними, та специфічні для побутового дискурсу 
представників певної етно- та соціокультури.  
У другому розділі «Комунікативні невдачі, спричинені відсутністю 

семіозису в ситуації комунікативної взаємодії» надано аналіз комунікативних 
актів, в яких не відбувається семіозису. Такі КН виникають через лінгвальні, 
лінгвокогнітивні та екстралінгвальні причини.  
Лінгвальні причини КН є результатом відхилення висловлення адресанта від 

стереотипної семіотичної моделі мовленнєвої поведінки через: 1) уживання 
мовного коду, незнайомого адресату, як-то інша мова або діалект; 2) порушення 



лінгвальних норм спільного мовного коду внаслідок редукції / плеонастичності 
мовлення або креативної мовленнєвої діяльності. 
Редукція мовлення виявляється в: а) «згортанні» фонетичної або синтаксичної 

структури мовних виразів; б) утворенні оказіональних абревіатур або слів-
оказіоналізмів на основі скорочення (усунення компонентів) конвенціональних 
мовних виразів (словотвірних оказіоналізмів та оказіональних метафор, 
виражених словосполученнями і реченнями). 
КН, пов’язані з редукцією мовлення, ілюструємо прикладом згортання 

синтаксичної структури мовного виразу:  
Rachel was at the airport meeting Ross but she saw him with another woman. She 

rushed back home and told everybody about it. 
RACHEL: Airport, airport. Ross, not alone, Julie, arm around her. Cramp, cramp. 
CHANDLER: Ok, I think she’s trying to tell us something. Quick, get the verbs. 

(Friends: season 2, episode 1) 
Висловлення Рейчел інтерпретується на фоні двох пропозиційних схем, що 

задаються аргументами, співвідносними з відповідними мовними виразами у 
структурі висловлень: схеми неспрямованої дії [РОС-агенс  
(Ross) – Х-предикат – НЕ САМ-супроводжувач (not alone) / ІЗ ДЖУЛІ-
супроводжувач (with Julie)] та схеми спрямованої дії [Х-агенс – Х-предикат – 
ДЖУЛІ-пацієнс (arm around her)]. Відсутність предикатів (хоча у схемі 
спрямованої дії ПРЕДИКАТ (обіймає) є цілком прогнозованим) унеможливлює 
інтерпретацію. Адресат, Чендлер, розуміючи лише, що Рейчел хоче щось швидко 
повідомити, реагує на цю спробу висловленням Quick, get the verbs (Скоріше, 
давай сюди дієслова) й у такий спосіб демонструє усвідомлення невідповідності 
висловлення лінгвальним нормам.  
Плеонастичність мовлення виявляється у надмірній лексикалізації мовленнєвої 

структури: 
PENNY: What are you doing? 
SHELDON: AFK. I’m playing Age of Conan, an online multiplayer game set in the 

universe of Robert E. Howard’s Conan the Barbarian. 
PENNY: Oh. 
SHELDON: Sheldor, back online. 
PENNY: What’s AFK? 
SHELDON: AFK. Away from keyboard. 
PENNY: OIC. 
SHELDON: What does that stand for? 
PENNY: Oh, I see? 
SHELDON: Yes, but what does it stand for? (The Big Bang Theory: season 2, 

episode 3)  
У наведеній ситуації КН спіткає комунікантів двічі. У першому випадку Пенні 

через нестачу відповідного досвіду не може інтерпретувати акронім AFK, що 
вживається під час спілкування в Інтернеті на позначення статусу та 



розшифровується як «відійшов на клавіатури», тобто тимчасово не в мережі. У 
другому випадку КН виникає саме через невиправдану з точки зору закону 
економії надмірність мовних ресурсів: оказіональна абревіатура OIC, що її 
утворює Пенні для того, щоб помститися Шелдону, фонетично співпадає із 
повним виразом Oh, I see, що скасовує потребу в її створенні. Утворення такої 
абревіатури суперечить не лише лінгвальним, але й логічним нормам, й тому 
викликає нерозуміння адресата.  
Креативна мовленнєва діяльність знаходить прояви в: а) трансформації сталих 

мовних виразів (прислів’їв та фразеологізмів); б) утворенні оказіональних мовних 
виразів. 
У наведеному нижче комунікативному обміні КН є наслідком неспроможності 

адресата інтерпретувати словотвірний оказіоналізм, утворений на основі прийому 
телескопії: 

Chip is walking Monica to his motorcycle. 
CHIP: Here, we are. 
MONICA: Oh my God! You still have the Chipper! 
CHIP: The what? 
MONICA: That’s what we used to call your ah, your motorcycle in high school. 

You know how a motorcycle is a Chopper, and you’re Chip. Never mind. (Friends: 
season 4, episode 2)  
Ужитий Монікою, складений оказіоналізм Chipper утворюється в результаті 

накладання на повну основу вихідного слова Chopper (з англ. «вид мотоциклів з 
подовженою рамою та передньою вилкою») власної назви Chip (імені хлопця).  
Лінгвокогнітивні причини КН є наслідком несформованості концептуальних 

структур онтологічних та (лінгво)етологічних енциклопедичних знань 
комунікантів, які надають когнітивний контекст для інтерпретації мовних виразів 
в акті комунікації. 
Несформованість структур онтологічного знання виявляється в неусвідомленні 

адресатом природних та / або соціальних причинно-наслідкових відношень 
(загальнолюдські онтологічні знання), необізнаності адресата з прецедентними 
феноменами американської лінгвокультури (лінгвокультурні онтологічні знання), 
відсутності в адресата перцептивно-афективного, соціального та комунікативного 
досвіду, сформованого в межах різноманітних відкритих і закритих соціальних 
груп, утворених за різними принципами в рамках певної лінгвокультури: рівень 
освіти, інтелект, професія, дохід, інтереси, смаки, місце проживання тощо 
(соціально-групові онтологічні зання).  
Наступний приклад ілюструє КН, що виникає через використання адресантом 

(перспективним фізиком-інтелектуалом) лінгвістичного терміну semiotics у 
спілкуванні з адресатом, що значно поступається йому рівнем ерудиції та освіти:  

The hallway, Sheldon scuttles out of apartment door and crosses to Penny’s. Knocks 
on it urgently. 

PENNY: [opening door] Oh, hey Sheldon, what’s going on? 



SHELDON: I need your opinion on a matter of semiotics. 
PENNY: I’m sorry? 
SHELDON: Semiotics. The study of signs and symbols, it’s a branch of philosophy 

related to linguistics. 
PENNY: Okay, sweetie, I know you think you’re explaining yourself, but you’re 

really not. (The Big Bang Theory: season 1, episode 5) 
У ситуаціях комунікації з достатнім рівнем прогнозованості комунікативної 

поведінки учасників, КН спричиняються невідповідністю лінгвоетологічним 
нормам адресанта, який порушує норми акомодації (Г. Джайлс) й не 
пристосовується до адресата.  
Виключення становлять ситуації, де соціально-культурні характеристики 

адресата формують позитивні очікування адресанта щодо сформованості  
в адресата відповідних концептуальних структур:  

JOEY: [hanging up the phone] Yes! Guess who’s in an audition for a Broadway 
musical? 

CHANDLER: I want to say you but, that seems like such an easy answer. 
JOEY: It is me! It’s a musical version of Tale of Two Cities. So I think I’m gonna 

sing New York, New York, and ah, oh I left My Heart in San Francisco. 
ROSS: Ah Joey, I don’t think you get to pick the cities. 
JOEY: What? 
ROSS: Mr. Dickens gets to pick them. 
JOEY: Who? (Friends: season 3, episode 12) 
У цьому прикладі КН спричинена відсутністю в адресата, який за фахом є 

актором і збирається грати в мюзиклі за твором Ч. Діккенса А Tale of Two Cities, 
хоча б якогось уявлення про цей твір чи його автора.  
Несформованість структур (лінгво)етологічного знання виявляється у 

недостатньому володінні комунікантами етичними нормами, а також принципами 
комунікативної поведінки. Наприклад: 

Sheldon and Leonard visited Penny and found her apartment in a mess. Sheldon was 
shocked, as he hated mess. He tried to say that he could help Penny tidy her room. 

SHELDON: Penny, I just want you to know that, you don’t have to live like this. 
I’m here for you. 

PENNY: What’s he talking about? 
LEONARD: It’s a joke. 
PENNY: I don’t get it. 
LEONARD: Yeah, he didn’t tell it right. (The Big Bang Theory: season 1, episode 2) 
Пенні виявляється неспроможною інтерпретувати висловлення Шелдона через 

неусвідомлення норм етичної поведінки (адресант намагається бути ввічливим, 
уникаючи прямої негативної оцінки стану справ), а також норм комунікативної 
поведінки, описаних, зокрема, принципами міжособистісної риторики  
Г. П. Грайса. В результаті порушення цих принципів виникають імплікатури, за 
допомогою яких адресант надає можливість адресатові зробити висновок про 



певний стан речей, хоча інформація про цей стан речей не представлена 
експліцитно у його повідомленні. 
Екстралінгвальні причини КН включають: а) психологічні чинники, пов’язані із 

фокусуванням уваги адресата на сутностях, які перебувають поза ситуацією 
комунікації, що заважає йому / їй брати активну участь у спілкуванні; б) 
перцептивні чинники, пов’язані з перешкодами у сприйнятті висловлення 
адресанта, які можуть бути внутрішніми (психофізіологічними – стан адресата) 
або зовнішніми по відношенню до комунікантів (технічними – шум, поганий 
телефонний зв’язок тощо). 
Прикладом КН, що є наслідком психологічних чинників, є ситуація,  

в якій чоловік вдає, що слухає дружину, подаючи хибні сигнали уваги  
«A-ha», але насправді зосереджений на футбольному матчі. Намагаючись 
привернути увагу чоловіка, дружина повідомляє йому, що «в неї роман  
з прибульцем та вона вагітна від нього», на що той продовжує твердити  
«A-ha». Подібна реакція адресата свідчить про те, що, хоча він фізично присутній 
під час розмови, фокус його уваги зосереджений на іншому об’єкті, що перебуває 
поза сферою тематизації. 
У третьому розділі «Комунікативні невдачі, спричинені амбівалентністю 

семіозису в ситуації комунікативної взаємодії» описуються результати аналізу 
комунікативних актів, в яких вербальний вираз або невербальна дія активує у 
свідомості адресанта та адресата різний концептуальний зміст, відсилаючи до 
різних референтів (сутностей / ситуацій). 
Такі КН спричиняються лінгвокогнітивними та екстралінгвальними чинниками 

(психологічними та перцептивними).  
Лінгвокогнітивні причини КН коріняться в розбіжностях у структурах 

онтологічних (загальнолюдських, лінгвокультурних, соціально-групових, 
індивідуальних), етологічних та лінгвоетологічних енциклопедичних знань 
комунікантів, що позначаються на виведенні інференцій в акті комунікації.  
Наступний приклад ілюструє КН, що виникає через розбіжності у структурах 

лінгвокультурного онтологічного знання, а саме хибне уявлення адресата про таку 
реалію американського життя, як газета the New York Times: 

Chandler and Joey are sitting on the couch reading. 
JOEY: Can I see the comics? 
CHANDLER: This is the New York Times. 
JOEY: Okay, may I see the comics? (Friends: season 3, episode 17) 
Коли на прохання Джої дати йому газету, щоб він міг проглянути комікси, 

Чендлер відповідає, що це the New York Times, відповідь Чендлера імплікує 
інференцію про те, що the New York Times не може містити коміксів, бо ця газета 
належить до категорії серйозної, а не розважальної преси. Повторне прохання 
Джої дати йому газету свідчить про те, що онім the New York Times не активує у 
свідомості Джої концепту СЕРЙОЗНА ГАЗЕТА, оскільки через брак соціального 



досвіду та загального рівня ерудиції він не знайомий з виданнями такого типу і 
центральним для нього є концепт РОЗВАЖАЛЬНА ГАЗЕТА. 
КН, що мають місце через розбіжності у структурах етологічного знання 

комунікантів, як правило, є наслідком неусвідомлення адресантом 
загальнолюдських етичних норм соціальної поведінки:  

Monica was upset after a job interview. 
JOEY: Monica, relax, go get a beer. 
MONICA: I don’t want a beer. 
JOEY: Who said it was for you? (Friends: season 2, episode 21) 
Повернувшись додому засмученою тим, що не може знайти пристойну роботу, 

Моніка інтерпретує висловлення Джої Monica, relax, go get a beer відповідно до 
сценарію ПРОПОЗИЦІЯ ВИПИТИ і РОЗСЛАБИТИСЬ, у той час як Джої будує 
висловлення, виходячи із сценарію ПРОХАННЯ ПРИНЕСТИ ВИПИВКУ. КН має 
місце через порушення адресантом етичних норм: Джої нехтує психологічним 
станом Моніки і замість того, щоб подбати про неї, дбає про власні утилітарні 
потреби й намагається використати її для задоволення цих потреб.  
У наступному комунікативному обміні КН спричинена розбіжностями у 

структурах лінгвоетологічного знання комунікантів, що виявляються у хибній 
інтерпретації адресатом імплікатур висловлень, які допускають як буквальне, так і 
метафоричне прочитання, через неспроможність адресата вивести інференцію, 
релевантну ситуативному контексту (за Д. Спербер та Д. Вілсон), 
схематизованому відповідним сценарієм:  

Rachel and Ross are playing poker. 
RACHEL: See your twenty-five...and...uh, Monica, get my purse. 
MONICA: Rachel, there’s nothing in it. 
RACHEL: OK, then get me your purse. 
MONICA: OK, here you go. Good luck. 
RACHEL: [to Monica] Thank you. [to Ross] I saw your twenty-five, and  

I raise you... seven. 
PHOEBE: ...teen! [throws in a ten-dollar bill] 
[Ross looks in his wallet, pulls out two dollars]. 
ROSS: [to Joey] Joey, I’m a little shy.  
JOEY: That’s OK, Ross, you can ask me. What? [Ross looks at Joey, 

dumbfounded at his stupidity]. (Friends: season 1, episode 18) 
Комунікативну ситуацію, представлену наведеним фрагментом, слід 

кваліфікувати як розмову за грою в покер. Очікувана метафорична інтерпретація 
висловлення Роса I’m a little shy (Я витратився) задається не тільки загальною 
ситуацією, але й невербальними діями адресанта: Рос дістає з гаманця два долари 
(Ross looks in his wallet, pulls out two dollars), демонструючи, що у нього явно 
недостатньо грошей для продовження гри. Адресант будує висловлення на основі 
сценарію ПРОСИТИ В БОРГ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ГРИ В ПОКЕР, найбільш 
релевантного як з точки зору загального сценарію комунікативної ситуації 



РОЗМОВА ЗА ГРОЮ В ПОКЕР, так і з точки зору невербальних дій адресанта. 
Адресат, Джої, інтерпретує висловлення Роса на основі сценарію ПРОСИТИ 
ПОРАДИ В ОСОБИСТИХ СПРАВАХ, нерелевантного в даних обставинах, що й 
стає причиною КН.  
Екстралінгвальні причини КН, що є наслідком психологічних чинників 

приводять до амбівалентності семіозису через розбіжність фокусів уваги адресата 
і адресанта, що спричиняє розбіжність інференцій адресата із пресупозиціями 
адресанта стосовно тематизованих об’єктів / ситуацій.  
У наступному прикладі КН є наслідком розбіжностей у фокусі уваги 

комунікантів, що приводить до хибної інтерпретації висловлення, яке допускає як 
буквальне, так і метафоричне прочитання: 

Daphne and Niles are sitting at the fireplace. Niles has feelings for her. 
DAPHNE: Dr. Crane... 
NILES: [passionately] Yes, Daphne? 
DAPHNE: We’re losing the fire. 
NILES: No we’re not, it’s burning with the heat of a thousand suns! 
DAPHNE: [turning to the fire] But it’s down to its last embers! 
NILES: [calming down] Well then... I’ll put some wood on it! (Frasier: season 1, 

episode 17) 
Сидячи біля вогнища зі своїм другом Найлзом, Дафні хоче попередити його про 

те, що вогнище ось-ось погасне (We’re losing the fire), вживаючи лексему fire у 
буквальному смислі та сподіваючись, що адресат інтерпретує її відповідно до 
сценарію ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВТРАТУ ДЖЕРЕЛА ЕНЕРГІЇ. Найлз, у фокусі 
уваги якого перебувають почуття до Дафні, інтерпретує її буквальне висловлення 
у метафоричному смислі на основі сценарію ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ВТРАТУ 
ПОЧУТТІВ та запевняє її у тому, що пристрасть (fire) розгорається як тисяча 
сонць.  

       
ВИСНОВКИ 

  
Застосування поняттєвого апарату та інструментарію аналізу когнітивної 

лінгвістики, зокрема теорії динамічного конструювання мовного значення  
в ситуації комунікативної взаємодії, що спирається на інтеракційну модель 
комунікації як вербальної / невербальної, інтенціональної / неінтенціональної 
поведінки, дозволяє тлумачити комунікативну невдачу як мовленнєво-
поведінковий акт, де не відбувається семіозису (вербальна та / або невербальна дія 
адресанта не активує у свідомості адресата ніякого конвенціонального 
концептуального змісту) або відбувається амбівалентний семіозис (вербальний 
вираз та / або невербальна дія адресанта асоціюються у свідомості адресанта й 
адресата з різним концептуальним змістом). 
Процедура встановлення причин комунікативних невдач є інтерпретаційним 

процесом, що передбачає врахування: 1) лінгвального контексту, який включає: а) 



мовний вираз, що активує / не активує у свідомості інтерпретатора більшою / 
меншою мірою конвенціоналізований концептуальний зміст (концепт); б) 
висловлення, в рамках якого вжитий вираз; в) усього попереднього кінодискурсу; 
2) екстралінгвального контексту, який охоплює соціально-культурні, ситуативні, 
перцептивні, психофізіологічні та психологічні чинники, що характеризують 
комунікантів; 3) когнітивного контексту, тобто енциклопедичного знання 
комунікантів (онтологічного, етологічного, лінгвоетологічного й власне 
лінгвального), набутого як в результаті попереднього досвіду, так і безпосередньо 
в процесі комунікативної взаємодії. Доступ до енциклопедичного знання 
відкриває / не відкриває конвенціоналізований концептуальний зміст (концепт), 
який у випадку успішного комунікативного акту і сам є структурною частиною 
цього знання.  
Завданням дослідника-інтерпретатора є виведення інференцій, відповідних 

пресупозиціям адресанта, й встановлення причин розбіжностей в інтерпретації.  
Беручи до уваги, що параметри лінгвального та екстралінгвального контексту 

впливають на інтерпретацію, лише стаючи структурною частиною когнітивного 
контексту, причини комунікативних невдач пов’язуємо із несформованістю у 
свідомості комунікантів тих чи інших структур енциклопедичних знань, які 
слугують фоном для інтерпретації, та / або з невідповідністю актуалізованих 
структур знань контексту комунікативного акту. Аналіз здійснюється з опорою на 
фрейми (сценарії) / домени як схемні структури, що упорядковують відповідні 
енциклопедичні знання, які беруть участь у мапуванні (осмисленні 
інтерпретатором одних об’єктів крізь призму інших шляхом проектування 
складників одних концептуальних структур на інші), що забезпечує 
інтерпретацію.  
Результати аналізу свідчать, що комунікативні невдачі спричиняються 

лінгвальними, екстралінгвальними та лінгвокогнітивними чинниками. 
Лінгвальні чинники перешкоджають семіозису через відхилення висловлення 

адресанта від стереотипної семіотичної моделі мовленнєвої поведінки (уживання 
іншомовного або діалектного мовного коду, незнайомого адресату, або порушення 
лінгвальних норм спільного мовного коду внаслідок редукції / плеонастичності 
мовлення або креативної мовленнєвої діяльності). 
Лінгвокогнітивні чинники унеможливлюють інтерпретацію внаслідок 

несформованості структур енциклопедичного знання (онтологічного, 
етологічного, лінгвоетологічного), які надають когнітивний контекст для 
інтерпретації мовних виразів в акті комунікації.  
Лінгвокогнітивні чинники спричиняють амбівалентність інтерпретації через 

розбіжність центральності структур онтологічних (загальнолюдських, 
лінгвокультурних, соціально-групових або індивідуальних), етологічних та 
лінгвоетологічних енциклопедичних знань комунікантів, які активуються у 
свідомості адресанта і адресата в комунікативному акті у процесі інтерпретації 
вербальної та / або невербальної дії адресанта. Розбіжність центральності стає 



причиною того, що вербальна / невербальна дія асоціюється у свідомості 
адресанта і адресата з різним конвенціональним концептуальним змістом, який 
підтримується різними фреймами (сценаріями) / доменами й передбачає 
розбіжність інференцій адресата із пресупозиціями адресанта. 
Екстралінгвальні чинники мають психологічну та перцептивну природу – 

зовнішню та внутрішню.  
Психологічні чинники виявляються у фокусуванні уваги комунікантів й стають 

причиною: відсутності семіозису в ситуації комунікації через незацікавленість 
адресата в комунікації й фокусування уваги на об’єктах / ситуаціях, що 
перебувають поза тематизацією; амбівалентності семіозису через розбіжність 
фокусів уваги адресата і адресанта, що спричиняє розбіжність інференцій адресата 
із пресупозиціями адресанта стосовно тематизованих об’єктів / ситуацій.  
Перцептивні чинники унеможливлюють інтерпретацію або зумовлюють її 

амбівалентність: зовнішні – через перешкоди у каналах комунікації, внутрішні – 
через аномальний стан комунікантів.  
Перспективи дослідження вбачаємо у застосуванні розробленої когнітивно-

дискурсивної методики аналізу для виявлення специфіки причин комунікативних 
невдач в інших типах дискурсу, їх подальшої класифікації та опису. 
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АНОТАЦІЯ 

Дубцова О. В. Лінгвокогнітивна природа комунікативних невдач  
(на матеріалі американського кінодискурсу). – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет 
імені В. Н. Каразіна МОН України. – Харків, 2014. 
У дисертації з опорою на інтеракційну модель комунікації виявлено  

й описано лінгвокогнітивну природу комунікативних невдач. Комунікативну 
невдачу визначено як мовленнєво-поведінковий акт, в якому не відбувається 
семіозису (вербальна та / або невербальна дія адресанта не активує у свідомості 
адресата ніякого конвенціонального концептуального змісту – концепту) або 
відбувається амбівалентний семіозис (вербальний вираз та / або невербальна дія 
адресанта асоціюються у свідомості адресанта й адресата з різним 
концептуальним змістом, структурованим за допомогою різних фреймів 
(сценаріїв) / доменів, що веде до розбіжності інференцій адресата з 
пресупозиціями адресанта). 



Виявлено типи комунікативних невдач з урахуванням предметної віднесеності 
та ступеню конвенціональності структур енциклопедичних знань, що 
забезпечують інтерпретацію, та надано їх детальний опис.  
Результати роботи емпірично верифікують ідеї когнітивістів стосовно 

динамічного конструювання значення мовного виразу в ситуації комунікації. 
Ключові слова: домен, інференція, комунікативна невдача, модель комунікації, 

пресупозиція, семіозис, сценарій, фрейм. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
Дубцова О. В. Лингвокогнитивная природа коммуникативных неудач (на 

материале американского кинодискурса). – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный 
университет имени В. Н. Каразина МОН Украины. – Харьков, 2014. 
В диссертации с опорой на интеракционную модель коммуникации выявлена и 

описана лингвокогнитивная природа коммуникативных неудач. Применение 
понятийного аппарата и инструментария анализа когнитивной лингвистики, в 
частности теории динамического конструирования языкового значения в ситуации 
коммуникативного взаимодействия, опирающейся на интеракционную модель 
коммуникации как вербального / невербального, интенционального / 
неинтенционального поведения, позволяет толковать коммуникативную неудачу 
как речеповеденческий акт, в котором не происходит семиозиса (вербальное и / 
или невербальное действие адресанта не активирует в сознании адресата никакого 
конвенционального концептуального содержания) или происходит 
амбивалентный семиозис (вербальное выражение и / или невербальное действие 
адресанта ассоциируются в сознании адресанта и адресата с разным 
концептуальным содержанием). 
Динамическое конструирование языкового значения рассматривается как 

продукт концептуализации, т.е. инференционного когнитивного процесса 
выведения смысла языкового выражения непосредственно в ситуации 
коммуникативного взаимодействия с учетом конвенционального концептуального 
содержания, активируемого языковым выражением, энциклопедических знаний, 
частью которых является это концептуальное содержание (концепт), а также всех 
контекстуальных параметров коммуникативного акта, которые влияют на 
интерпретацию, становясь частью энциклопедических знаний коммуникантов.  
Установлено, что коммуникативные неудачи вызваны лингвальными, 

экстралингвальными и лингвокогнитивными факторами. 
 Доказано, что лингвальные факторы препятствуют семиозису из-за отклонения 

высказывания адресанта от стереотипной семиотической модели речевого 
поведения (употребление иноязычного или диалектного языкового кода, 
незнакомого адресату, или нарушение лингвальных норм общего языкового кода 



вследствие редукции / плеонастичности речи или креативной речевой 
деятельности).  
Редукция речи проявляется в «сворачивании» фонетической / синтаксической 

структуры языковых выражений или образовании окказиональных аббревиатур / 
слов-окказионализмов на основе сокращения (устранение компонентов) 
конвенциональных языковых выражений (словообразовательных окказионализмов 
и окказиональных метафор, выраженных словосочетаниями и предложениями). 
Плеонастичность речи воплощается в чрезмерной лексикализации речевой 
структуры. Креативная речевая деятельность проявляется в трансформации 
устойчивых языковых выражений (пословиц и фразеологизмов) или образовании 
окказиональных языковых выражений.  
Лингвокогнитивные факторы делают невозможным интерпретацию вследствие 

несформированности структур энциклопедического знания (онтологического, 
этологического, лингвоэтологического), которые предоставляют когнитивный 
контекст для интерпретации языковых выражений в акте коммуникации. 
Лингвокогнитивные факторы приводят к амбивалентности интерпретации в 

результате несовпадения центральности структур онтологических 
(общечеловеческих, лингвокультурных, социально-групповых или 
индивидуальных), этологических и лингвоэтологических энциклопедических 
знаний коммуникантов, которые активируются в сознании адресанта  
и адресата в коммуникативном акте в процессе интерпретации вербального и / или 
невербального действия адресанта. Несовпадение центральности становится 
причиной того, что вербальное / невербальное действие ассоциируется в сознании 
адресанта и адресата с разным конвенциональным концептуальным содержанием, 
поддерживаемым разными фреймами (сценариями) / доменами и предполагает 
расхождение инференций адресата с пресуппозициями адресанта. 
Экстралингвальные факторы имеют психологическую и перцептивную природу 

– внутреннюю и внешнюю.  
Психологические факторы проявляются в фокусировании внимания 

коммуникантов и становятся причиной: отсутствия семиозиса в ситуации 
коммуникации вследствие незаинтересованности адресата в коммуникации и 
фокусировании внимания на объектах / ситуациях, находящихся вне тематизации; 
амбивалентности семиозиса в результате несовпадения фокусов внимания 
адресата и адресанта, приводящее к расхождению инференций адресата с 
пресуппозициями адресанта относительно тематизированных объектов / ситуаций. 
Ключевые слова: домен, инференция, коммуникативная неудача, модель 

коммуникации, пресуппозиция, семиозис, сценарий, фрейм. 
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This dissertation is a study of lingua-cognitive nature of communicative failures. It is 
based on the cognitive theory of dynamic construal of meaning. A communicative 
failure is viewed as a speech-behavioral act, where there is no semiosis (the addresser’s 
verbal and / or non-verbal utterance does not evoke any conventional conceptual content 
in the addressee’s mind) or there is ambivalent semiosis (the addresser and addressee 
privilege different aspects of the conceptual content structured by different frames 
(scripts) / domains, which results in the divergence between the addressee’s inferences 
and addresser’s presuppositions). 

The paper introduces and describes types of communicative failures based on the 
subject area and degree of conventionality of encyclopedic knowledge involved in 
interpretation. 

The results of the study empirically verify ideas of cognitive linguists on the dynamic 
construal of meaning in a situation of communication. 

Key words: communicative failure, communication model, domain, frame, inference, 
presupposition, semiosis, script. 

 
 


