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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Реферована дисертація присвячена комплексному вивченню лекції як жанру 
американського академічного дискурсу. 

Зростання ролі вищої освіти в сучасному суспільстві, масовість і масштабність 
інституту освіти зумовлює провідну роль його дискурсу в термінах соціальної влади 
(Т. А. Ван Дейк). Впровадження світових стандартів у вітчизняній вищій освіті на 
засадах Болонської угоди визначає важливість вивчення досвіду найбільш 
розвинених країн, зокрема США, у тому числі лінгвістичного аналізу лекції як 
основного типу навчальної діяльності в університетах (Б. Б. Фортуно). 

Антропоцентрична спрямованість сучасної лінгвістики надає можливість 
комплексного аналізу американської академічної лекції в термінах дискурсології та 
жанрології. 

Дискурсологія, сягаючи корінням у розвідки Д. Шиффрін і Т. А. Ван Дейка, 
активно розвивається на вітчизняних теренах, досліджуючи мову і мовлення крізь 
призму світу людини – її розумової діяльності, культурно-соціальної природи, 
індивідуальних особливостей, комунікативних цілей тощо (А. Д. Бєлова,  
І. М. Колегаєва,А. П. Мартинюк, О. І. Морозова, І. С. Шевченко та ін.). У 
дискурсологічних розвідках вивчено чимало інституційних дискурсів, у числі яких – 
науковий (О. М. Ільченко, О. В. Михайлова та ін.) і педагогічний (О. А. Каратанова,  
Н. А. Коміна та ін.). Розпочато також аналіз академічного дискурсу – 
розумово-комунікативної взаємодії у вищій школі (К. Хайленд, Н. О. Сушкова,  
С. В. Шепітько), проте ця проблематика ще далеко не вичерпана. 

Жанрологія (генологія, жанристика) веде початок із теорії жанрів М. М. Бахтіна 
та сьогодні претендує на статус філологічної галузі, що досліджує генезис, 
типологію, функціональні особливості та структурно-мовні риси різних жанрів  
(Дж. Свейлз, Ф. С. Бацевич таін.). Жанрологічні студії пропонують опис низки 
конкретних жанрів (Т. В. Анісімова, Г. Є. Істоміна, Н. Б. Лебедєва, Н. Б. Рогачова,  
К. Ф. Сєдов та ін.), але жанр лекції лише побічно згадано в окремих працях і дотепер 
ще не піддано ґрунтовному аналізу. 

Спільність засадних принципів уможливлює поєднання дискурсологічних і 
жанрологічних положень у лінгвістичних дослідженнях (Т. В. Яхонтова,  
О. Л. Балацька, С. В. Петренко та ін.), а підвищення ступеню їх інтеграції належить 
до нагальних завдань. Намагання вирішити це питання у вивченні лекції як жанру 
американського академічного дискурсу ґрунтується на обранні комунікативно 
зорієнтованого підходу до аналізу дискурсу й жанру. 

Актуальність дослідження визначена його відповідністю принципам 
антропоцентричної лінгвістики, які дозволяють органічно поєднати 
дискурсологічний та жанрологічний підходи, розглядаючи американську академічну 
лекцію як розумово-комунікативну діяльність у такій важливій соціальній сфері, як 
вища освіта, де за посередництвом мови відтворюється взаємодія влади та науки. 

Зв'язок з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає профілю 
наукових досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна за темою «Проблеми іноземної 
філології, перекладознавства та методики в когнітивно-дискурсивній парадигмі» 



 

 

(номер державної реєстрації 010911007962). 
Мета дослідження полягає у вивченні лекції – жанру американського 

академічного дискурсу – шляхом виявлення її жанротвірних ознак та жанрових 
елементів і встановлення їх стратегічного призначення в жанрових реалізаціях. 
Поставлена мета передбачає розв'язання таких завдань: 

- уточнення основних характеристик академічного дискурсу; 
- надання загальної характеристики жанру академічної лекції на основі 

виявлення її жанротвірних ознак; 
- розробка алгоритму дослідження; 
- з'ясування наявності та опис мікрожанрів американської академічної лекції; 
- установлення формальних, структурних, змістових та прагматичних жанрових 

елементів; 
- виявлення домінантних і периферійних жанрових елементів і чинників упливу 

на їх реалізацію та побудова матриці жанру американської академічної лекції; 
- систематизація жанрових елементів за їх стратегічним і тактичним 

призначенням. 
Об'єктом дослідження є лекція як жанр американського академічного дискурсу. 
Предметом аналізу виступають соціокогнітивні та соціокомунікативні 

жанротвірні ознаки та формальні, структурні, змістові, прагматичні елементи жанру 
американської академічної лекції. 

Матеріалом дослідження виступає основна вибірка, що містить 68 лекцій з 20 
курсів з гуманітарних, суспільних, фізичних та біологічних дисциплін, обсяг скриптів 
яких становить 1390 сторінок, час звучання – 59 год. 23 хв.; загальна вибірка, до якої 
входять 525 лекцій з цих самих дисциплін обсягом 8400 сторінок, час звучання – 
28875 годин. 

Загальним методологічним підґрунтям роботи, зумовленим принципом 
антропоцентризму, є комунікативно зорієнтований підхід, який постулює пріоритет 
суб'єкта в комунікативній діяльності (Т. А. ван Дейк, В. І. Карасік, І. С. Шевченко та 
ін.) та дозволяє органічно поєднувати базові положення дискурсології та жанрології 
(Ф. С. Бацевич, В. В. Дементьєв, Т. В. Яхонтова), віддаючи пріоритет 
ситуаційно-контекстним чинникам (Дж. Свейлз). 

У роботі використана комплексна методика, що зумовлює поєднання 
традиційних та новітніх методів лінгвістичного аналізу. Зокрема, методи 
інформаційного пошуку, електронної обробки баз даних, вибіркового добору та 
суцільної вибірки виявились необхідними для формування корпусу фактичного 
матеріалу; метод когнітивного моделювання був необхідним для систематизації 
жанротвірних ознак американської академічної лекції; методи 
формально-синтаксичного, функціонально-семантичного, конверсаційного, 
композиційно-текстового, інтерпретаційно- текстового, прагмасемантичного, 
актомовленнєвого, контекстуального аналізу та метод когнітивно-прагматичної 
інтерпретації були застосовані для опису жанрових елементів та виявлення їх 
стратегічного і тактичного призначення; метод кількісного аналізу був використаний 
для установлення частотності уживання елементів та з'ясування впливу 
дискурсивних чинників на їх наявність у жанрових реалізаціях. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній уперше схарактеризовано 



 

 

лекцію як жанр американського академічного дискурсу; на базі наявного 
жанрологічного досвіду запропоновано й запроваджено таку дослідницьку модель, 
яка дозволяє представити жанр, зокрема жанр лекції, як ідеальний зразок та як 
сукупність реалізацій цього зразка; змодельовано жанротвірні ознаки в статичному й 
динамічному вимірах; з'ясовано домінантний/периферійний статус жанрових 
елементів; виявлено наявність упливу на ці елементи дискурсивних чинників, а 
також встановлено стратегічне призначення жанрових елементів. У роботі також 
уточнено основні характеристики американського академічного дискурсу. 

Наукова новизна дослідження узагальнена в положеннях, що виносяться на 
захист:

1.  Розумово-комунікативна взаємодія в межах інституту вищої освіти – 
академічний дискурс – поєднує риси наукового та педагогічного дискурсів, а саме, 
належить до науково-освітньої сфери, має подвійну мету – формування фахового 
знання та соціалізацію членів суспільства – майбутніх фахівців, здійснюється між 
статусно нерівними учасниками (викладачами, студентами). Американський 
академічний дискурс вирізняється особливостями відповідного культурно-мовного 
менталітету та американського інституту вищої школи. До специфічних 
характеристик академічного дискурсу належить його жанровий склад, де провідну 
позицію посідає лекція. 

2.  Жанр лекції зафіксований у свідомості академічної спільноти як канонічний 
зразок, представлений статичною моделлю. Утілення цього ідеального зразку, 
репрезентоване динамічною моделлю, відбувається у жанрових реалізаціях, поданих 
текстами лекцій, з метою відповідності еталону. Американська академічна лекція є 
макрожанром, оскільки містить у своєму складі мікрожанри – хендаут та 
інтерактивний конспект. 

3.  Формальні елементи американської академічної лекції є такими: позавербальні 
– автономні аудіювальні, супровідні візуальні та вербальні, зокрема, монологічні – 
ядерні (нормативні/ненормативні) й периферійні (псевдодіалогічні) та діалогічні 
ядерні (згорнуті/розгорнуті) й периферійні (з невербальною респонсивною 
реплікою). Американська академічна лекція має стандартну композиційно-текстову 
структуру подану вступним, змістовим, підсумковим елементами. 

4.  Змістові предметні елементи американської академічної лекції подані 
мікротемами, що належать до підтем ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА й 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ макротеми НАУКОВА 
ДИСЦИПЛІНА та мікротемами, приналежними макротемі ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ. 
Змістові модальні елементи охоплюють аксіологічні, епістемічні, алетичні, 
деонтичні, волітивні та верифікативні. 

5.  Прагматичні елементи американської академічної лекції представлені 
прагмасемантичними (текстуальними, інтерперсональними) та актомовленнєвими 
(репрезентативами, директивами, експресивами, комісивами, фатичними 
метакомунікативами) елементами. 

6.  Домінантними є візуальні позавербальні, вербальні (монологічні та діалогічні), 
структурні (вступний, змістовий, підсумковий), частина змістових предметних, усі 
модальні, прагмасемантичні та актомовленнєві елементи та мікрожанр хендауту. 
Уплив спільногрупового, спеціальногрупового, індивідуального чинників відчутний 



 

у вживанні різних жанрових елементів і мікрожанрів. 
7.  Вживання та сполучення жанрових елементів зумовлене стратегічно й 

тактично. Глобальними стратегіями лекції є інформативно-персуазивна, подана 
локальними стратегіями інформування та переконання; та стратегія гармонізації 
міжособистісних відносин, репрезентована локальними стратегіями демонстрації 
позитивного ставлення та нівелювання статусної нерівності. Кожна з локальних 
стратегій спирається на тактики, в межах яких наявні прийоми, засобами котрих 
виступають жанрові елементи. 

Теоретичне значення дисертації полягає у тому, що її результати та висновки є 
внеском у дискурсологію, що насамперед стосується уточнення визначення 
академічного дискурсу та вивчення лекції як його провідного жанру. Дослідження 
також збагачує жанрологію розвитком трактування жанру, принципами жанрового 
аналізу та з'ясуванням жанротвірних ознак і описом формальних, структурних, 
змістових, прагматичних елементів жанру американської академічної лекції, її 
мікрожанрів, а також стратегій та тактик. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що її положення та результати 
можуть бути використані в спецкурсах з дискурсології, жанрології, на практичних 
заняттях з академічного мовлення, у наукових розвідках студентів і аспірантів. 
Результати дослідження також можуть стати в нагоді усім викладачам українських 
вищих навчальних закладів, які прагнуть максимально наблизити свої лекційні курси 
до світових стандартів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення й результати 
дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та 
практики перекладу англійської мови ХНУ імені В. Н. Каразіна (2011-2014); на 
міжнародних конференціях: XI, XII, XIII Міжнародних наукових конференціях 
«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 2012,2013,2014); III, IV, 
V, VI Міжнародних науково-методичних конференціях «Методичні та 
психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» 
(Харків, 2010, 2011, 2012, 2013); XI Міжнародній науковій конференції 
«Міжкультурні комунікації» (Алушта, 2012); IV Міжнародній науковій конференції 
«Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів» (Харків, 2014), а 
також на Всеукраїнській науковій конференції пам'яті доктора філологічних наук, 
професора Д. І. Квеселевича (1935-2003) «Сучасний стан і перспективи 
лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу» (Житомир, 2013). 

Публікації. Основні положення та результати роботи викладено в 14 
одноосібних публікаціях автора, з яких 5 статей надрукованих у фахових виданнях 
України; 1 стаття опублікована за кордоном; 8 тез доповідей на конференціях. 
Загальний обсяг публікацій – 2,96 друкованих аркуші. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, п'ятьох розділів із 
висновками до кожного з них, загальних висновків, бібліографії (308 позицій), 
додатків (2 рисунки, 5 зразків текстів та 25 таблиць). Загальний обсяг дисертації –264 
сторінки, обсяг основного тексту – 203 сторінки. 

 
 

 



 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, визначено його мету й 
завдання, об'єкт і предмет, описано використаний матеріал і методи його аналізу, 
розкрито наукову новизну, теоретичне й практичне значення роботи, наведено дані 
про апробацію результатів дослідження та публікації. 

У першому розділі «Теоретичні засади аналізу лекції як жанру 
американського академічного дискурсу» надано критичний огляд проблем 
дискурсології та жанрології; уточнено визначення академічного дискурсу; надано 
загальну характеристику лекції як його жанру. Дискурсивні студії передбачають 
конвергентний розгляд когнітивних і комунікативних аспектів мовленнєвої 
діяльності (А. М. Приходько), але їх комунікативно зорієнтований напрям фокусує 
увагу на використанні мови як засобу/інструменту комунікації (А. Д. Бєлова) і є 
новим комунікативним підходом, який зберігає провідні ознаки функціонального 
мовознавства та відрізняється принципово новою рисою – когнітивною складовою  
(І. С. Шевченко). 

З позиції комунікативно зорієнтованого підходу, академічний дискурс, що 
перебуває у зоні перетину наукового та педагогічного дискурсів, постає як 
сукупність таких основних рис: сфера комунікації – науково-освітня; мета – 
передача/конструювання наукового знання та виховання нових членів суспільства – 
осіб з вищою освітою, соціалізація яких включає як складову опанування 
стандартами академічного спілкування. Основною для академічного дискурсу є 
адресантно-адресатна конфігурація викладач-студент. Академічний дискурс не має 
однозначних кореляцій із науковим стилем, однак стандарти останнього, зокрема 
науково-навчального підстилю (Р. С. Алікаєв), слід уважати його стильовими 
домінантами. 

Американський академічний дискурс (далі – ААД) має культурну специфіку, 
зумовлену особливостями американської вищої школи (М. Бріджсток, Н. Феркло), та 
лінгвокультурні особливості, визначені нормами англомовного академічного 
спілкування (І. Є. Шпенюк). 

Специфіку ААД відбиває його жанровий репертуар; його провідним жанром є 
лекція (Б. Б. Фортуно, К. Хайленд). 

Поняття жанру сьогодні визнається релевантним для дискурсологічних студій 
(Ф. С. Бацевич, В. В. Дементьєв), оскільки дискурс «володіє» жанрами, але і жанри 
вбирають у себе дискурс; самі жанри є фреймами мовно-соціальної поведінки і 
спілкування, форматами існування і реалізації такої поведінки (Т. В. Яхонтова). 

Лекція як жанр ААД інкорпорує його основні сутнісні риси, поєднуючи їх з 
такими диференціальними характеристиками: канал зв'язку – безпосереднє усне 
спілкування; канал інформації – аудіовізуальний, хронотоп – час і місце за 
розкладом; особливості вербального плану – репрезентація цілісним мовленнєвим 
утворенням – текстом, переважно монологічної форми, (але із вкрапленнями 
діалогу), поданим у режимі відтворення/утворення; особливості діяльності викладача 
– реалізація додаткових промоційних завдань. Американська академічна лекція (далі 
– ААЛ) також інкорпорує лінгвокультурну специфіку ААД. Потенційна можливість 
структурування ААЛ не лише жанровими елементами, але й мікрожанрами, визначає 



 

її як макрожанр. 
Соціокогнітивні та соціокомунікативні властивості лекції втілено в її статичній 

та динамічній моделях. Статична модель репрезентує сукупність основних рис ААЛ 
як наявний в свідомості суб'єктів канонічний зразок. Динамічна модель структурує 
діяльність суб'єктів у сукупності знання, уявлення, мотиву, мислення та дії, 
спрямованої на відповідність результату – тексту ААЛ –  еталону. Сукупність цих 
моделей характеризує академічну лекцію як канон та еталон, як абстрактний 
зразок-орієнтир, що в академічній практиці втілюється в конкретні жанрові 
реалізації. 

У другому розділі «Принципи та інструментар аналізу лекції як жанру 
американського академічного дискурсу» запропоновано дослідницьку модель 
аналізу ААЛ, а також подано опис результатів двох етапів, що передують основному 
дослідженню: формування корпусу вибірки й дослідження мікрожанрів ААЛ. 
Жанрологія пропонує різні принципи жанрового моделювання  
(Т. В. Анісімова, А. Вежбицька, Дж. Свейлз, Т. В. Шмельова, Т. В. Яхонтова та ін.), 
що ґрунтуються на пріоритеті текстових або ситуативно-контекстних чинників. 
Поєднання жанрологічного аналізу з дискурсологічним, пріоритет комунікативного 
підходу у вивченні лекції як жанру ААД визначає домінування 
ситуативно-контекстних чинників (Дж. Свейлз), тобто розуміння соціокогнітивних і 
соціокомунікативних ознак як жанротвірних – визначальних для певного жанру й 
диференціювальних або таких, що вирізняють його в масиві інших жанрів. 

Наявність дослідницької моделі жанрового аналізу, розробленої за цим 
принципом (Т. В. Яхонтова), дозволяє використати її як базову в описі жанру ААЛ. 
Модифікації цієї моделі у дослідженні спричинені можливостями подальшої 
інтеграції дискурсологічних та жанрологічних постулатів та акцентування 
комунікативних чинників, а також специфікою ААД та ААЛ як його жанру. 

Запропонована в дослідженні модель аналізу жанру ААЛ включає шість етапів, з 
властивими кожному процедурами й методиками. 

Перший етап передбачає встановлення соціокогнітивних і соціокомунікативних 
жанрових ознак та побудову статичної й динамічної моделей лекції. 

Другий етап призначений для формування корпусу вибірки на основі 
відеозаписів та скриптів лекцій викладачів Єльського університету, зокрема, 20 
курсів з чотирьох груп дисциплін – гуманітарних, суспільних, фізичних і біологічних. 
Цей матеріал є автентичним, достатньо репрезентативним за обсягом та 
різноманітним за змістом, причому основна вибірка призначена для якісного й 
кількісного аналізу, у той час як загальна – для верифікації результатів якісного 
аналізу. 

Третій етап має на меті вивчення мікрожанрів, які охоплює лекція як макрожанр. 
Четвертий, п'ятий і шостий етапи репрезентують центральну ланку 

лінгвістичного аналізу жанру ААЛ: виявлення, опис і систематизацію формальних, 
структурно-композиційних, змістових і прагматичних жанрових елементів, а також 
з'ясування їх стратегічного і тактичного призначення. Систематизація жанрових 
елементів включає установлення їх домінантного/периферійного статусу за 
критерієм наявності певного елемента в більшій/значній або меншій частині 
жанрових реалізацій. Результатом інвентаризації та систематизації жанрових 



 

елементів стає побудова матриці жанру. Оптимізація жанрового моделювання на цих 
етапах полягає також у виявленні впливу на жанрові елементи чинників 
дискурсивного контексту – спільногрупових (перша, остання, лекція, що передує 
поточному контролю та решта лекцій курсу), спеціальногрупового (лекції з різних 
дисциплін), індивідуального (особистісні особливості викладача). Комунікативна 
спрямованість дослідження дозволяє також пояснити наявність елементів у жанрових 
реалізаціях їх стратегічним і тактичним призначенням. 

Статус ААЛ як макрожанру підтверджує наявність у його межах мікрожанрів – 
хендауту та інтерактивного конспекту. Мікрожанрхендауту має специфіку, 
визначену контекстом ААД та реалізується низкою різновидів. Хендаут є 
домінантним мікрожанром, підданим упливу спільногрупового, спеціальногрупового 
та індивідуального чинників. 

Мікрожанр інтерактивного конспекту є відносно новим, бо виник із появою 
відповідного електронного засобу – графопроектору. Це периферійний мікрожанр, 
який зазнає впливу спеціальногрупового чинника: він зафіксований лише в лекціях з 
астрофізики. 

У третьому розділі «Формальні та структурні елементи жанру 
американської академічної лекції» схарактеризовано формальні – позавербальні та 
вербальні, структурні – композиційно-текстові елементи. 

Позавербальний складник AAЛутворений візуальними елементами, що 
супроводжують вербальне повідомлення та аудіювальними елементами, котрі 
функціонують автономно. Перші мають статус домінантних, а другі – периферійних. 
Позавербальні жанрові елементи піддані впливу спільногрупового, 
спеціальногрупового та індивідуального чинників. 

Вербальний складник AAЛ поданий монологічним і діалогічним блоками. 
Монологічний блок репрезентований стандартними, нестандартними та 
псевдодіалогічними елементами. 

Стандартні монологічні елементи представлено нормативними синтаксичними 
структурами: реченнями розповідної структури (простими – непоширеними та 
поширеними; складними – складносурядними з єднальними, розділовими, 
протиставними, пояснювальними сполучниками; складнопідрядними з підрядним 
підмета, присудка, додатка, означення, обставини, причини і наслідку) та реченнями 
спонукальної структури. 

Нестандартні монологічні елементи – це специфічні синтаксичні структури – 
номінативні:  
(1) – Professor Iván Szelényi: ThisistheFirstEditionoftheLeviathan,<... >. Not a very 
attractive book (Foundations of Modern Social Theory); неповні, незавершені, перервані 
речення: (2) – Professor Ramamurti Shankar: The ability of the ear to listen to intensity – 
you might think there's a very narrow band you can hear – you can hear a very wide band, 
where the intensity ranges over several powers of 10 (Fundamentals of Physics); та 
експлікаційні моделі (розчленування структури 
складносурядного/складнопідрядного речення, розширення структури 
складнопідрядного речення). 

Псевдодіалогічні елементи подані реченнями питальної структури, що не 
зорієнтовані на відповідь адресата, а мають на меті перевірку розуміння того, що 



 

викладається, формулювання ставлення викладача до повідомлюваного або проблем, 
що надалі розглядатимуться, наприклад: 

(3) – Professor Mark Saltzman: It's something that probably we all have some personal 
experience with, right? (Frontiers of Biomedical Engineering). 

Усі жанрові елементи монологічного блоку AAJI є домінантними. 
Спільногруповий, спеціальногруповий та індивідуальний чинники мають відчутний 
вплив щодо використання нестандартних та псевдодіалогічних елементів. 

Діалогічний блок вербальної складової AAJI охоплює ядерні (згорнуті й 
розгорнуті) та периферійні елементи. 

Ядерні згорнуті діалогічні елементи подані переважно тричастинними обмінами, 
меншою мірою – двочастинними й чотиричастинними. Тричастинний обмін, як 
правило, має конфігурацію питання викладача → відповідь студента → коментар 
викладача (оцінка правильності відповіді), наприклад: 

(4) – Professor Mark Saltzman: <...>.What makes it unique so that we have a school of 
engineering at Yale that's separate from science and the humanities? Any thoughts? 

Student: It's more hands-on. 
Professor Mark Saltzman: It's much more hands-on. You 're actually in there doing 

things (Frontiers of Biomedical Engineering). 
Розгорнуті діалогічні жанрові елементи – це фрагменти більшого обсягу, що 

охоплюють від 6 до 12 обмінів. Зміна комунікативних ролей в AAЛ відбувається 
переважно з ініціативи мовця (часом адресата), є адресною/поліадресною, гладкою, 
рідше з перебиванням. 

Периферійні діалогічні елементи репрезентовані обмінами, де респонсивна 
репліка є невербальною реакцією студентів (комунікативно значущим мовчанням, 
підняттям рук, сміхом, аплодисментами). 

Ядерні та периферійні діалогічні жанрові елементи є домінантними для AAЛ, 
вони зазнають суттєвого впливу спільногрупового, спеціальногрупового та 
індивідуального чинників. 

Структурні характеристики AAЛ засвідчують наявність вступного, змістового, 
підсумкового елементів, виокремлених за критерієм нетематизованості (вступний, 
підсумковий елементи)/тематизованості (змістовий елемент) їх мінімальних одиниць 
– висловлень. Усі ці елементи є домінантними для жанру AAJ1 та демонструють 
уплив спільногрупового й індивідуального чинників. 

Четвертий розділ «Змістові жанрові елементи американської академічної 
лекції» присвячено вивченню змістових характеристик жанру, до яких віднесено 
предметні (тематичні) та модальні елементи. 

Предметний зміст AAЛ репрезентують макротеми НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА 
та ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ. 

Макротема НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА має структуру, подану двома підтемами 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА та ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ. Підтема ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА охоплює мікротеми 
«методологія», «історія наукової дисципліни», «рівень сучасного розвитку наукової 
дисципліни», «визначення наукової дисципліни», «специфіка дисципліни/курсу 
лекцій», «суміжні науки», «характеристика лекційного курсу», «отримані 
результати», «термінологія», «знакова система». Підтема ТЕОРЕТИЧНІ ТА 



 

ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ представлена мікротемами «теоретичні відомості», 
«фактологічні відомості», «проблема», «джерела», «експеримент», «етапи аналізу 
матеріалу», «наукові інтереси викладача». 

Макротема ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ репрезентована мікротемами «вимоги до 
студентів», «план роботи», «джерела інформації», «контроль знань студента», 
«інструкції/рекомендації», «викладацький склад», «домашні завдання», «розклад». 

Отже, за кількістю мікротем макротема НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА значно 
переважає макротему ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ, але для останньої характерна більша 
розгалуженість змісту мінімальних складників. 

До домінантних змістових складників належать мікротеми «термінологія», 
«характеристика лекційного курсу», «методологія», «рівень сучасного розвитку 
наукової дисципліни», «отримані результати», «визначення наукової дисципліни» 
(підтема ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА) та «теоретичні відомості», 
«фактологічні відомості», «джерела», «проблема», «експеримент», «етапи аналізу 
матеріалу» (підтема ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ) макротеми 
НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА, а також мікротеми «вимоги до студентів», «план 
роботи», «джерела інформації», «контроль знань студента», 
«інструкції/рекомендації», «домашні завдання», «викладацький склад» макротеми 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ. Решта змістових складників є периферійними. Предметні 
змістові елементи піддані впливу спільногрупового, спеціальногрупового й 
індивідуального чинників. 

Модальні змістові елементи охоплюють аксіологічні (important, revolutionary, 
controversy, difficulty, develop, discover, correctly, fortunately), епістемічні 
(guess/speculate, feeling, hypothetical, theoretically, in principle, seemingly, possibly), 
алетичні (maybe, certainly, possible), деонтичні (imagine, let's look at, consider, 
remember, let us suppose, note), волітивні (wish, want, would like), верифікативні (it's 
true that, it's not true) типи. 

Усі модальні жанрові елементи є домінантними. Спільногруповий чинник 
виявляє свій уплив у реалізації волітивних модальних елементів. Упливу 
спеціальногрупового чинника на модальні змістові складники не виявлено. 
Індивідуальний чинник демонструє вплив на частотність уживання модальних 
елементів. 

П'ятий розділ «Прагматичні жанрові елементи американської академічної 
лекції» охоплює дослідження прагмасемантичних та актомовленнєвих жанрових 
елементів, а також виявлення стратегій і тактик ААЛ. 

Жанрові прагмасемантичні елементи ААЛ включають текстуальні та 
інтерперсональні. Текстуальні елементи подані маркерами послідовності; уведення 
додаткової інформації; виправляння, уточнення; пояснення, перефразування; 
уведення прикладів; збалансування інформації; акцентування контрасту; 
підкреслення подібності; визнання; наведення контраргументів; зміни/завершення 
теми; нагадування попередньо згаданого; апеляції до знань адресата (студента), 
наприклад: 

(5) – Professor Kelly Brownell: As I mentioned in the earlier class, most of you 
would probably rather have some high fat food like French fries or ice cream, or some 
type of a dessert than have cauliflower or have broccoli or have brussel sprouts (The 



 

Psychology, Biology and Politics of Food) (маркер нагадування попередньо 
згадуваного). 

Інтерперсональні засоби охоплюють апроксиматори; засоби 
деперсоналізації/персоналізації; засоби некатегоричності заперечення; 
емоційно-експресивні засоби, наприклад: 

(6) – Professor Diana Е. Е. Kleiner: I mentioned already that it is believed that these 
paintings on the Esquiline Hill are based on Hellenistic Greek models (Roman 
Architecture) (засіб деперсоналізації – безособовий зворот). 

Прагмасемантичні елементи AAЛ є домінантними. Упливу спільногрупового 
та спеціальногрупового чинника на уживання жанрових прагмасемантичних 
елементів не виявлено, у той самий час уплив індивідуального чинника на 
наявність/типи цих елементів виявився значним. 

Жанрові актомовленнєві елементи AAЛ представлені репрезентативами, 
директивами, експресивами, комісивами, а також фатичними метакомунікативами. 

Репрезентативи охоплюють повідомлення та твердження (прямі – розповідні 
структури й непрямі – розділові питання). Директиви розподіляються на 
ін'юнктиви та реквестиви (прямі – спонукальні структури; непрямі – структури 
інших типів), а також адвеситиви й квеситиви. Еспресиви репрезентовані 
висловленнями подяки, вибачення, поздоровлення, співчуття та 
емоційно-оцінними висловленнями (позитивно/негативно забарвленими). 
Комісиви в AAЛ обмежені висловленнями обіцянки. Фатичні метакомунікативи 
охоплюють стандартні та специфічні для жанру лекції інхоативні, процесні, фінітні 
висловлення. Наприклад: 

(7) – Professor Jonathan Holloway: Check that one off (African American History: 
From Emancipation to the Present) (прямий директив-ін'юнктив). 

(8) – Professor Jonathan Holloway: So I want to congratulate you personally for 
being here (African American History: From Emancipation to the Present) (експресив – 
висловлення поздоровлення). 

Усі жанрові актомовленнєві елементи є домінантними для ААЛ. Упливу 
спільногрупового, спеціальногрупового чинників не виявлено, у той самий час 
уплив індивідуального чинника виявився значним. 

Стратегії та тактики ААЛ виступають як організувальний чинник вживання й 
сполучення жанрових елементів та мікрожанрів. Глобальними стратегіями є 
інформативно-персуазивна, шо регулює інституційно-діяльнісний аспект 
розумово-комунікативної взаємодії – навчальний процес, та стратегія гармонізації 
міжособистісних взаємин, котра, відповідно, регулює міжособистісний аспект 
взаємодії викладача та студентів і перебуває в нерозривному зв'язку з першою. 

Інформативно-персуазивна стратегія в ААЛ репрезентована локальною 
стратегією інформування (тактики повідомлення інформації, оптимізації викладу 
інформації, оптимізації засвоєння інформації) та локальною стратегією переконання 
(тактика формування уявлення про правильність повідомлюваної інформації). 

Стратегія гармонізації міжособистісних взаємин подана локальними стратегіями 
демонстрації позитивного ставлення (тактики підтримки, поваги) та нівелювання 
статусної нерівності (тактики свободи дій, скорочення дистанції). 

Кожна з тактик охоплює один чи декілька прийомів, засобами яких виступають 



 

різні жанрові елементи та мікрожанри. Жанрові елементи однієї групи можуть 
виступати засобами різних прийомів/тактик. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Проведене дослідження лекції як жанру ААД ґрунтується на принципі 

антропоцентризму, який дозволяє інтегрувати постулати дискурсології та жанрології 
на засадах комунікативно зорієнтованого підходу. 

ААД трактовано як розумово-комунікативну діяльність суб'єктів у межах 
інституту вищої школи, основним жанром якої є лекція. 

ААЛ охоплює основні риси ААД: належить до науково-навчальної 
комунікативної сфери; має на меті передачу/конструювання наукового знання та 
соціалізацію осіб з вищою освітою; представлена основною адресантно-адресатною 
конфігурацією – викладач-студент; має певні стильові домінанти – риси 
науково-навчального підстилю; володіє певною лінгвокультурною специфікою. До 
диференційних характеристик академічної лекції належать: канал зв'язку, канал 
інформації, хронотоп, особливості вербального плану. 

Перелічені риси є соціокогнітивними й соціокомунікативними та виступають 
жанротвірними для академічної лекції. Усі вони статично представлені в свідомості 
суб'єкта як канон жанру. Динаміка імплементації статичного знання в жанрових 
реалізаціях здійснюється за його взаємодії з уявленнями, мотивом, мовленнєвою 
діяльністю, з метою наближення результату – тексту лекції – до еталону. 

Лекція є макрожанром, оскільки в її складі наявні два мікрожанра – хендаут й 
інтерактивний конспект. 

Жанрові реалізації формуються цими мікрожанрами й елементами – 
формальними, структурними, змістовими, прагматичними. 

За формою лекція є переважно вербальним монологічним жанром, але в її складі 
зафіксовані також позавербальні й вербальні діалогічні елементи. Позавербальні 
представлені аудіювальними – автономними та візуальними – супровідними 
елементами. Серед вербальних монологічних елементів виявлені нормативні й 
ненормативні синтаксичні структури. З-поміж останніх наявні такі, що характерні 
для непідготовленого розмовного мовлення, а отже не відповідають стильовим 
домінантам. Вербальні діалогічні елементи переважно подані тричастинними 
обмінами питання-відповідь, у той час як двочастинні й чотиричастинні мають 
меншу питому вагу. Окрім цих – згорнутих – діалогічних елементів, зафіксовані 
також розгорнуті, репрезентовані декількома обмінами різних типів. Зміна 
комунікативних ролей відбувається переважно гладко та з ініціативи викладача, хоча 
має місце також зміна ролей з перебиванням і з ініціативи студента, що засвідчує 
нежорсткість статусного домінування викладача. 

За структурою жанр лекції охоплює стандартні текстово-композиційні елементи 
– вступну, змістову, підсумкову частини. 

Змістові жанрові елементи ААЛ розподіляються на предметні й модальні. 
Предметні представлені мікротемами, що належать до макротем НАУКОВА 
ДИСЦИПЛІНА та ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ. Макротема НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА 
має складнішу структуру, оскільки диверсифікація змісту в її межах має два рівні: 



 

підтеми ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ та мікротеми, що відносяться до кожної з них. У той самий час 
макротема ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ структурована низкою мікротем, менших за 
кількістю, але таких, що охоплюють значні ділянки предметного змісту, об'єднуючи 
цілу низку референтів. 

Модальні змістові елементи репрезентовані аксіологічним, епістемічним, 
алетичним, деонтичним, волітивним та верифікативним типами, що виражають 
відповідне ставлення суб'єкта до предметного змісту. 

Прагматичні жанрові елементи представлені прагмасемантичними елементами – 
текстуальними, інтерперсональними, та актомовленнєвими елементами – 
репрезентативами, директивами, експресивами, комісивами, а також 
фатичнимиметакомунікативами. 

Разом усі ці елементи формують матрицю жанру лекції. Серед елементів різних 
груп наявні домінантні й периферійні; критерієм їх розподілу виступає уживаність 
цих елементів у реалізаціях ААЛ. 

Наявність жанрових елементів та їх характеристики зазнають упливу 
спільногрупового, спеціальногрупового й індивідуального чинників дискурсивного 
контексту. 

Добір та констеляції елементів і мікрожанрів в реалізаціях жанру ААЛ визначені 
стратегічно і тактично, а саме інформативно-персуазивною стратегією та стратегією 
гармонізації міжособистісних відносин. Кожна з цих глобальних стратегій 
диверсифікується, по-перше, у дві локальні стратегії, по-друге, у тактики, прийоми та 
засоби – жанрові елементи та мікрожанри. 

Перспективою роботи є вивчення інших жанрів ААД, порівняльний аналіз 
жанрів наукового та академічного дискурсів, виявлення культурної специфіки 
американської, британської та української академічної лекції як жанру. 
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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 роботі в межах комунікативного дискурсологічно-жанрологічного підходу 
вивчено американську академічну лекцію – провідний жанр академічного дискурсу – 
як єдність соціокогнітивно/комунікативних і вербальних аспектів. Соціокогнітивні й 
соціокомунікативні риси є жанроутворюючими. Вони статично представлені в 
ментальному просторі суб'єкта дискурсу та динамічно реалізовані в його діяльності. 
Лекція є макрожанром, що охоплює два мікрожанри – хендаут й інтерактивний 
конспект. Жанрові елементи – формальні, структурні, змістові, прагматичні – 
утворюють матрицю жанру, що включає домінантні й периферійні елементи кожної 
групи. Спільногруповий, спеціальногруповий, індивідуальний чинники контексту 
чинять уплив на вживання жанрових елементів. Конфігурації мікрожанрів і 
жанрових елементів в американській лекції формуються відповідно до стратегічних і 
тактичних цілей суб'єкта. 

Ключові слова: американський академічний дискурс; лекція; жанр; мікрожанр; 
формальні, структурні, змістові, прагматичні елементи; 
соціокогнітивні/комунікативні риси; стратегія; тактика. 

 
АННОТАЦИЯ 

Рябых Л. М. Лекция как жанр американского академического дискурса. – 
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 работе исследование лекции как жанра американского академического 
дискурса проведено в терминах коммуникативно ориентированного 
дискурсивно-жанрового подхода, который позволяет учесть когнитивный, 
коммуникативный и вербальный аспекты, рассматривая их с учетом контекстных 
факторов. 

Американская академическая лекция исследована на аутентичном материале: 
лекциях профессоров Йельского университета по гуманитарным, общественным, 
физическим и биологическим дисциплинам, размещенным в сети Интернет в 
мультимедийном формате. 

Академический дискурс представляет собой мыслекоммуникативную 
деятельность, осуществляемую в высшей школе. Сфера коммуникации 
академического дискурса – научно-образовательная; цель – передача/ 
конструирование научного знания и воспитание членов общества, представителей 
социальной группы лиц с высшим образованием; основная адресантно-адресатная 
конфигурация – преподаватель-студент. Американский академический дискурс 
имеет определенную специфику, связанную с особенностями культуры в целом; 
американского института высшей школы; нормами общения, в том числе и 
академического; стилистическими доминантами научно-учебного подстиля. 
Академический дискурс охватывает ряд жанров, основным из которых является 
лекция. 



 

Лекция обладает всеми основными чертами американского академического 
дискурса, а также своими дифференциальными характеристиками, в частности: канал 
связи (непосредственное устное общение), канал информации (аудио-визуальный), 
хронотоп (время и место по расписанию), вербализованый результат (текст лекции). 

Совокупность этих признаков статично представлена в сознании субъекта как 
идеальная каноническая модель жанра. Воплощение данной модели в жанровых 
реализациях репрезентирует динамическая модель жанра лекции, которая 
структурирует деятельность субъекта в совокупности знания, представлений, мотива, 
мышления, речевой деятельности, с целью приближения результата – текста лекции – 
к эталону. Статическая и динамическая модели лекции представляют 
социокогнитивные/коммуникативные характеристики, являющиеся 
жанроформирующими и определяющие набор/особенности жанровых элементов. 

Американская академическая лекция является макрожанром, поскольку в ее 
составе имеются два микрожанра – хендаут и интерактивный конспект. 

Жанровые элементы охватывают формальные, структурные, содержательные и 
прагматические. 

По форме взаимодействия жанр лекции представлен невербальными и 
вербальными элементами. Невербальные элементы – это аудио-элементы, 
являющиеся автономными, и визуальные элементы, сопровождающие вербальные. 
Вербальные элементы включают монологические – нормативные и ненормативные 
синтаксические структуры и диалогические – свернутые (преимущественно 
вопросно-ответные единства из трех реплик), развернутые (несколько – от 6 до 12 
вопросно-ответных единств). 

Содержательные жанровые элементы разделяются на предметные и модальные. 
Предметные элементы – это микротемы, относящиеся к макротемам НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА и ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ. Макротема НАУЧНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА имеет более сложную структуру, состоящую из подтем ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА и ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ и 
подчиненных им микротем, совокупно превосходящих по количеству микротемы 
макротемы ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ, которые демонстрируют большую 
дифференциацию содержательного потенциала. 

Модальные жанровые элементы представлены аксиологическим, 
эпистемическим, алетическим, деонтическим, волитивным и верификативным, 
выражающими соответствующие типы отношения субъекта к предметному 
содержанию. 

Прагматические жанровые элементы репрезентированы прагмасемантическими 
и акторечевыми. Прагмасемантические элементы распределены на текстуальные и 
интерперсональные. Акторечевые элементы представлены репрезентативами, 
директивами, эспрессивами, комиссивами и фатическими метакоммуникативами. 

Совокупность всех выявленных элементов образует матрицу лекции как жанра 
американского академического дискурса. Среди элементов разных групп 
зарегистрированы доминантные и периферийные, критерием выделения которых 
служит частотность этих элементов в жанровых реализациях. На 
употребление/характеристики жанровых элементов оказывают влияние 
общегрупповые, специальногрупповые и индивидуальные факторы дискурсивного 



 

контекста. 
Организующим началом жанровых элементов и микрожанров выступают 

глобальные (информативно-персуазивная, гармонизации межличностных 
отношений) и локальные стратегии американской академической лекции, 
представленные рядом тактик и приемов, средствами которых являются жанровые 
элементы и микрожанры. 

Ключевые слова: американский академический дискурс; лекция; жанр; 
микрожанр; формальные, структурные, содержательные, прагматические элементы; 
социокогнитивные/коммуникативные черты; стратегия; тактика. 

 
ABSTRACT 

Ryabykh L. M. Lecture as Genre of American Academic Discourse. – Manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. –  
V. N. Karazin Kharkiv National University, Ministry of Education and Science of Ukraine. 
– Kharkiv, 2014. 

In terms of communicative discoursive-genrological approach, the research focuses on 
American academic lecture – the main genre of academic discourse – as a unity of 
social-cognitive/communicative and verbal aspects. Social-cognitive/communicative 
features are the genre creating ones. They are represented in discourse subject's mental 
space statically and instantiated in his/her activity dynamically. The lecture is a macrogenre 
embracing two microgenres – handout and interactive notes. Genre elements – formal, 
structural, content, pragmatic – form the genre matrix including dominant and peripheral 
elements of each group. General, group and individual context factors influence the use of 
genre elements. Configurations of microgenres and genre elements in American academic 
lecture are formed in accordance with discourse subject's strategic and tactic aims. 

Key words: American academic discourse; lecture; genre; microgenre; formal, 
structural, content, pragmatic elements, social-cognitive/communicative features; strategy; 
tactic. 
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