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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню німецькомовного науково-
лінгвістичного тексту (НЛТ) й науково-лінгвістичного дискурсу (НЛД) в єдності 
лінгвостилістичного та прагматичного аспектів. 

Мова науки знаходилась у фокусі лінгвістичних студій на протязі багатьох десятиріч 
ХХ-го сторіччя. Значний внесок у дослідження наукових текстів зроблено науковцями 
в функціонально-стилістичному та комунікативному аспекті, де основою 
виокремлення наукових текстів є їх функціональне призначення для вузького кола 
спеціалістів у певній галузі науки, передання об’єктивної, логічно побудованої та 
завершеної інформації (В.В. Віноградов, Г.О. Вінокур, М.М. Кожина, В.В. Одінцов, 
А.Л. Пумпянський, Н.М. Разінкіна, М.П. Сенкевич, Л.В. Славгородська, О.С. 
Троянська, Л.В. Щерба та ін.).  

У прагматичному аспекті розглядалися: реалізація авторських настанов наукового 
тексту (М.Н. Кожина, В.Л. Наєр); прихована й відкрита актуалізація прагматичного 
аспекту наукового тексту (Г.Г. Матвєєва); особливості реалізації основних функцій 
текстів наукового стилю: повідомлення та впливу (М.С. Чаковська); референційної 
(інтелектуально-комунікативної) функції (В.Л. Наєр). Недостатньо вивченою 
залишається категорія експресивності наукового мовлення. Проблеми вживання 
стилістичних засобів виразності розглядалися з середини 70-х років ХХ-го ст. 
(М.Н. Кожина, Н.Я. Мілованова, Е.Г. Різель, Н.М. Разінкіна), однак залишаються 
актуальними (О.М. Ільченко, С.Д. Злівко, І.А. Скрипак).  

На сучасному етапі розвитку лінгвістики дослідження наукового дискурсу 
як організаційного / інституційного та інформативного / аргументативного типу 
дискурсу в когнітивно-комунікативній парадигмі не є новими. На матеріалі 
англомовних наукових статей досліджувалися категорії етикетизації (О.М. Ільченко), 
жанрової специфіки англомовного наукового дискурсу (Т.В. Яхонтова). Лінгвістична 
підмова науки вивчалася у порівняльному плані на основі німецько- та англомовних 
текстів з літературознавства та лінгвістики (М.С. Чаковська). Науковий дискурс на 
матеріалі сучасних статей англомовних лінгвістів досліджено в аспекті вивчення 
категорії авторизації (О.М. Гніздечко). На матеріалі англо- та російськомовних статей 
вивчалися способи впливу на адресата в науковому тексті (Є.В. Федосова).  

У цілому, проведені раніше дослідження наукового тексту й дискурсу, у тому числі 
лінгвістичного, створюють основу для подальших студій, проте недостатньо 
відображають концепцію системної організації цього типу дискурсу та ідеї сучасної 
когнітивно-комунікативної парадигми. 

Актуальність дисертаційної роботи визначається загальною функціонально- 
комунікативною спрямованістю сучасних лінгвістичних концепцій. Поєднання 
функціонального та лінгвостилістичного аспектів виявляє та істотно поглиблює 
існуючі дані про комунікативні й мовленнєві особливості реалізації прагматичних 
функцій у німецькомовному НЛД. Актуальність вибору НЛТ обумовлена 
специфічністю гуманітарних наук, що полягає у зменшеному рівні 



їхньої формалізованості у порівнянні з іншими науками, прагмастилістичною 
специфікою лінгвістичних текстів і недостатнім ступенем дослідженості 
німецькомовних науково-лінгвістичних типів текстів, зокрема монографій. 

Зв’язок із науковими темами. Тема дисертації відповідає профілю наукових 
досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна в рамках тем «Проблеми іноземної філології, 
перекладознавства та методики в когнітивно-дискурсивній парадигмі», (номер 
державної реєстрації 0109U007962) та «Когнітивні й комунікативні проблеми дискурсу 
та навчання іноземних мов» (номер державної реєстрації 0106U002233).  

Мета дослідження полягає в з’ясуванні лінгвостилістичних і лінгвопрагматичних 
характеристик німецькомовного НЛТ і НЛД.  

У відповідності з поставленою метою вирішуються такі завдання: 
 дати визначення НЛТ і НЛД у прагмастилістичному аспекті; 
 визначити лінгвальні характеристики німецькомовного НЛТ, його універсальні 

ознаки та особливості; 
 розробити методику системного дослідження німецькомовного НЛТ і НЛД 

у лінгвостилістичному та прагматичному аспектах;  
 виявити прагматичні характеристики німецькомовного НЛД, а саме: прагматичні 

функції та мовленнєві стратегії; 
 описати лінгвостилістичні характеристики німецькомовного НЛТ і НЛД, а саме: 

лексичні та синтаксичні засоби виразності в аспекті реалізації прагматичних функцій 
та мовленнєвих стратегій; 
 проаналізувати вживання спеціальної термінології в німецькомовному НЛТ, 

виявити її особливості в аспекті реалізації прагматичних функцій. 
Об’єктом дослідження є німецькомовний НЛТ і НЛД ХХ-го та ХХІ-го сторіч. 
Предметом аналізу виступають лінгвостилістичні та прагматичні характеристики 

німецькомовного НЛТ і НЛД. 
Матеріалом дослідження слугували 5758 текстових і дискурсивних фрагментів, 

отриманих методом суцільної вибірки з 9 німецькомовних монографій та 2 посібників з 
лінгвістики загальним обсягом 3755 сторінок.  

Загальнонауковою теоретико-методологічною основою роботи є принципи 
комунікативно спрямованої прагмалінгвістики, яка поєднує в підході до проблем 
використання мови взаємозалежні аспекти дослідження – інформаційний 
та функціональний – і яка заснована на концепції дискурсу як когнітивно-
комунікативного феномену (І.С. Шевченко, А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, 
Л.С. Піхтовнікова, Л.В. Солощук), теорії мовленнєвої стратегії (Л.Р. Безугла, 
А.Д. Бєлова, І.Є. Фролова), комунікативно-прагматичній парадигмі лінгвістики 
(передання інформації, ставлення мовця до дійсності, до повідомлення, а також до 
адресата; наявність прагматичних функцій наукового мовлення, позиція автора в 
науковому дискурсі) (О.М. Гніздечко, О.М. Ільченко, В.І. Карасик, І.П. Сусов). Основу 
текстового аналізу складають принципи  лінгвістики тексту (виокремлення текстових 



категорій, вивчення тексту в комунікативному аспекті) (І.Р. Гальперін, З.Я. Тураєва, 
Н.І. Формановська, W. Dressler), стилістики декодування (І.В. Арнольд), типології 
наукового тексту (М.Н. Кожина, О.С. Троянська, Т.В. Яхонтова), функціональної 
стилістики і соціолінгвістики (особливості побудови текстів, обумовлені їхньою 
приналежністю до певної соціально-комунікативної сфери діяльності людей) 
(Р.А. Будагов, Н.Д. Мітрофанова,  Р.Г. Піотровський, Н.М. Разінкіна, Е.Г. Різель, 
L. Hoffmann, H. Löffler).  

Мета, завдання й методологічні принципи дослідження зумовили доцільність 
використання низки методів. Для розв’язання поставлених завдань використано ряд 
методів: метод лінгвостилістичного аналізу (для опису лексичних і синтаксичних 
засобів виразності), системно-функціональний (для вивчення універсальних мовних 
засобів побудови науково-лінгвістичних текстів та їхньої залежності від змісту 
повідомлення та функціонального призначення), функціонально-семантичний 
(для визначення особливостей лексичного складу німецькомовних науково-
лінгвістичних текстів у їх призначенні для передання основної інформації), 
функціональний, інтерпретативний та прагмасемантичний аналіз (для виокремлення 
та опису прагматичних функцій та мовленнєвих стратегій науково-лінгвістичного 
дискурсу). 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше в рамках 
функціонально-комунікативної парадигми лінгвістики схарактеризовано прагматичні 
та лінгвостилістичні властивості німецькомовного науково-лінгвістичного тексту й 
дискурсу, виявлено їхні взаємозв’язки; встановлено їхні специфічні характеристики; 
проаналізовано функціонування мовних одиниць та мовно-стилістичних засобів 
виразності у німецькомовному науково-лінгвістичному дискурсі; виокремлено його 
прагматичні функції та мовленнєві стратегії; складено словник лінгвістичних наукових 
термінів-метафор та термінів з прозорою внутрішньою формою.    

Наукову новизну одержаних результатів можна узагальнити у таких положеннях, 
що виносяться на захист: 

1. Науково-лінгвістичний текст – це результат вербально опосередкованої наукової 
діяльності особистості в галузі лінгвістики. Універсальність наукового мовлення 
проявляється в науково-лінгвістичних текстах через екстралінгвальні ознаки: 
об’єктивність, достовірність, логічність переданої інформації та лінгвальні ознаки: 
способи викладення матеріалу, його лексичний склад, граматичну організацію та 
логіко-граматичне членування речення. Специфічними ознаками науково-
лінгвістичного тексту є зменшення стереотипності, збільшення образності 
висловлення. Значним є використання засобів стилістичної виразності, які реалізують 
конкретні прагматичні функції та мовленнєві стратегії текстів.  

2. Науково-лінгвістичний дискурс – це процес діалогу між науковцями в галузі 
лінгвістики, обмін інформацією, який вербалізується в текстах. Специфіка науково-
лінгвістичного дискурсу полягає у складності об’єкта дослідження самої лінгвістики у 
зв’язку з тим, що в межах цієї науки мова розглядається як об’єкт й інструмент 
дослідження.  



3. Специфічність лінгвістичної термінології полягає в переважній більшості 
багатозначних термінів у порівнянні з однозначними. Відмінна ознака лінгвістичної 
термінології – її подвійний характер (використання термінів для закріплення 
результату пізнання та у якості інструменту), що зумовлює існування двох типів 
термінів: метафоричних (наукових термінів-метафор) і термінів з прозорою 
внутрішньою формою.  

4. Прагматичні характеристики науково-лінгвістичного дискурсу реалізуються в 
прагматичних функціях і мовленнєвих стратегіях. Основною функцією є активізуюча 
(функція впливу). За виконання більш конкретних наукових завдань в організації 
повідомлення відповідають допоміжні функції: змісто-організуюча, експланаторна, 
дескриптивна, аргументативна, аналітична, дискутивна та дидактична. Емоційно-
експресивна функція є допоміжною для попередніх через її призначення як 
для спрощення сприйняття інформації, так і для підвищення її образності.  

Існує закономірний зв'язок між прагматичними функціями, їхньою реалізацією 
та типами референції в тексті: інтродуктивною, ідентифікаційною та неозначеною.  

5. До мовленнєвих стратегій науково-лінгвістичного дискурсу відносяться: стратегія 
інформування, стратегія симпліфікації, стратегія корпоративності, риторичні стратегії. 
До риторичних стратегій належать: стратегія аргументації, стратегія оцінювання 
певного висловлення / тексту, його автора; стратегія активізації уваги адресата, 
стратегія навмисного зменшення / збільшення ролі автора та інформації. 

Реалізація виокремлених функцій та мовленнєвих стратегій здійснюється за рахунок 
вживання лексичних, граматичних і синтаксичних одиниць та специфічної 
експресивності науково-лінгвістичного дискурсу. 

 6. Специфічність експресивності в німецькомовних науково-лінгвістичних текстах 
полягає в її призначенні для реалізації функцій, які відрізняються від функцій в інших 
видах дискурсу: спрощення сприйняття інформації, передання авторського ставлення 
до неї, активізація уваги адресата. Реалізація експресивності відбувається за рахунок 
використання стилістичних засобів виразності, що зумовлюється цілями, 
прагматичними функціями та мовленнєвими стратегіями науково-лінгвістичного 
дискурсу. 

7. Прагматичний та лінгвостилістичний аспекти в науково-лінгвістичних текстах 
знаходяться в системному зв’язку. Для реалізації прагматичних функцій в науково-
лінгвістичному дискурсі застосовуються лексичні стилістичні засоби виразності: 
конкретизуючі епітети та пояснювальні порівняння виконують дескриптивну 
та експланаторну функції; оцінні епітети та образні порівняння використовуються для 
передання емоційно-експресивної та аналітичної функцій; за допомогою уособлення 
реалізуються емоційно-експресивна та змісто-організуюча функції. Метафори 
репрезентують такі функції: індивідуально-авторські метафори – експланаторну, 
аналітичну (оцінну), аргументативну та емоційно-експресивну (наочність викладу)  та 
мовні –  експланаторну та аналітичну.  

8. Синтаксичні стилістичні засоби виразності корелюють з реалізацією 
прагматичних функцій. Засобами експансії та редукції синтаксичної структури 



реалізується змісто-організуюча та емоційно-експресивна функції. Антитеза, плеоназм, 
вставні конструкції виконують активізуючу, експланаторну та дескриптивну функції. 
Порушення порядку слів у реченні та рамкової конструкції слугує для реалізації 
активізуючої та змісто-організуючої функцій.  

 Теоретичне значення роботи полягає у комплексному прагмастилістичному 
підході до дослідження лексичних, граматичних й синтаксичних одиниць наукового 
мовлення, особливостей лінгвістичної термінології й специфічної експресивності 
німецькомовного науково-лінгвістичного тексту й дискурсу, що надає можливість 
розглядати його у тримірній парадигмі: інформаційній, прагматичній  та стилістичній. 
Отримані результати є внеском у розвиток прагмалінгвістики та стилістики.  

Практична цінність отриманих результатів обумовлена можливістю 
їх застосування у викладанні теоретичних курсів зі стилістики німецької мови (розділ 
«Функціональні стилі мовлення», «Стилістика тексту»), спецкурсах («Основи 
лінгвістичної теорії тексту та комунікації», «Інтерпретація тексту»), а також у 
наукових дослідженнях студентів і аспірантів. 

Апробація роботи. Основні положення дисертації обговорено на засіданнях 
кафедри німецької філології і перекладу (2007-2011), на лінгвістичному семінарі 
факультету іноземних мов ХНУ імені В. Н. Каразіна, а також на 6-ти наукових 
конференціях: Регіональна конференція за підсумками наукової роботи студентів 
«Актуальні проблеми романської філології» (Горлівка, 23-24 березня 2006), 
І Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми іноземної філології» 
(Бердянськ, 11-12 жовтня 2007), І Всеукраїнська наукова конференція молодих учених 
«Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 9-10 квітня 2008), IX Міжнародна 
наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 5 
лютого 2010), І Міжвузівська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 
філології: мовознавство, перекладознавство, методика викладання філологічних 
дисциплін» (Маріуполь, 2010), Х Міжнародна наукова конференція «Каразінські 
читання: Людина. Мова. Комунікація» (Харків, 4 лютого 2011). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлені у 6-ти одноосібних статтях 
автора, опублікованих у фахових виданнях ВАК України, та трьох тезах доповідей на 
наукових конференціях. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, списку умовних 
скорочень, чотирьох розділів, загальних висновків, списків використаних наукових 
джерел (270 позицій) та джерел ілюстративного матеріалу (11 позицій), додатків 
(2 таблиці, «Словник наукових термінів-метафор та термінів з прозорою внутрішньою 
формою», «Дискурсивні фрагменти з лексичними та синтаксичними засобами 
виразності»). Загальний обсяг дисертації – 272 сторінок, обсяг основного тексту – 203 
сторінки. 

 
 
 
 



ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження науково-лінгвістичного 
тексту й дискурсу» надається теоретичне обґрунтування досліджень, що 
здійснюються в дисертації, аналізується типологія наукового дискурсу, цілі, функції та 
способи обґрунтування в дискурсі гуманітарних і точних наук, розробляється методика 
дослідження НЛТ і НЛД в єдності лінгвостилістичного та прагматичного аспектів. 

Лінгвістичні студії наукового мовлення в комунікативно-прагматичному аспекті 
супроводжувалися дослідженнями стереотипності та актуалізації у створенні наукових 
текстів (формалізація, нормативність створення та індивідуальні авторські риси) (М.П. 
Котюрова, М.Н. Разінкіна); монологічності та діалогічності наукового мовлення 
(М.Н. Кожина, Г.Г. Матвєєва, Л.В. Славгородська). З дослідженням у прагматичному 
аспекті пов’язане виокремлення різних субстилів наукового мовлення: гуманітарних, 
природничих, технічних наук; вивчення особливостей логічної та емоційної 
експресивності в залежності від жанру тексту та особистості автора (М.П. Брандес, 
М.Н. Кожина, Е.Г. Різель). Наукове мовлення досліджувалось як текст, стиль та 
дискурс (В.Є. Чернявська). Співвідношення понять «стиль», «текст», «дискурс» для 
дослідження наукового спілкування залишається на даному етапі дискусійним 
питанням; переважає таке розуміння цих понять: дискурс розглядається як процес 
спілкування, а текст – як його результат. Функціональні стилі співвідносяться з 
різними видами дискурсу за сферами комунікації та її характером; стиль реалізується у 
тексті та у дискурсі у єдності з екстралінгвальними факторами (А.Д. Бєлова, Е.А. 
Гончарова).  

Низка лінгвістичних студій присвячена складному питанню типології наукового 
дискурсу. В основу виокремлення різних жанрів й типів наукових текстів  покладено 
як функціональний та пов’язаний з ним змістовий, так і формальний аспекти 
(М.П. Брандес, О.М. Ільченко, В.І. Провоторов, Т.В. Яхонтова). Важливим є розподіл 
усіх текстів на первинні (наукові, ядерні жанри) та вторинні (периферійні жанри) (О.С. 
Троянська).  

У межах нашого дослідження розглядаються здебільшого первинні тексти, а саме:  
німецькомовні монографії з лінгвістики, що обумовлено об’єднанням у межах цього 
жанру усіх композиційно-мовленнєвих форм: опису, розповіді та міркування. 
Адже монографії надають не лише критичний науково-історичний огляд й опис 
попередньої літератури з питань дослідження, але й передають власні міркування 
автора; посилений суб’єктивний характер монографій свідчить про можливість 
використання в цих текстах більшої кількості емоційно-образних й суб’єктивно-
оцінних засобів виразності.  

Використання мовних засобів у НЛД визначається його цілями, функціями 
та мовленнєвими стратегіями, що обумовлює проведення дослідження у єдності 
лінгвостилістичного та прагматичного аспектів. Важливими для дослідження 
наукового дискурсу є його екстра- та інтралінгвальні риси. Головними ознаками стилю 
науки вважаються об’єктивність, нормативність інформації, переважно письмова 



форма викладу, логічність побудови, вживання термінів, відсутність експресивності 
(М.Н. Кожина, М.П. Котюрова, Н.М. Разінкіна, М.П. Сенкевич, О.С. Троянська). 

Під НЛД розуміється процес вербально (письмово) опосередкованої наукової 
діяльності мовної особистості (науковця) в галузі лінгвістики. Системний аналіз НЛД 
передбачає проведення дослідження в межах функціонально-комунікативної 
парадигми. Аналіз універсальних мовних ознак наукового тексту, 
його терміносистеми, стилістичних засобів виразності та особливостей 
їхнього використання в НЛД  проводиться в аспекті реалізації прагматичних функцій 
та мовленнєвих стратегій. 

У другому розділі «Комунікативно-прагматичні характеристики 
німецькомовного науково-лінгвістичного дискурсу» виокремлюються прагматичні 
функції та мовленнєві стратегії, розглядаються засоби передання інформації в НЛД як 
реалізація стратегій інформування та корпоративності, мовні засоби активізації уваги 
адресата як реалізація стратегій активізації уваги, оцінювання інформації.  

Дослідження наукового тексту в комунікативно-прагматичному аспекті 
обумовлюють необхідність урахування адресантно-адресатних відносин у процесі 
аналізу прагматичних характеристик НЛД. Важливими в прагматичному аспекті 
є виокремлення головних функцій наукового тексту (В.Л. Наєр, М.С. Чаковська), 
урахування фактору адресата (Н.Д. Арутюнова, Ю.С. Степанов, І.П. Сусов) 
та референтність, яка тісно пов’язана з категорією модальності, впливає на реалізацію 
цілей,  прагматичних функцій та мовленнєвих стратегій дискурсу. З цієї точки зору  
виокремлюються три типи референції: інтродуктивна, ідентифікаційна, неозначена 
(О.О. Селіванова). 

Прагматичні характеристики НЛД реалізуються в його прагматичних функціях 
(М.П. Брандес, J. Sawtschenko, M. Silverstein) та мовленнєвих стратегіях.  Основною 
прагматичною функцією є активізуюча. За виконання більш конкретних наукових 
завдань відповідають допоміжні функції. Структуруванню повідомлення за певними 
нормами слугує змісто-організуюча функція, яка реалізується в екстра- 
та інтралінгвальних ознаках лінгвістичної підмови науки.  

У тексті необхідними є описи та пояснення результатів дослідження, аргументації 
власної думки (реалізація дескриптивної, експланаторної та аргументативної функцій). 
Призначення дескриптивної функції виявляється в описі як процесу дослідження, так і 
певних ознак об’єкта. У цій функції автором  вживаються лексичні та синтаксичні 
засоби виразності: метафори, образні порівняння, епітети, градація, антитеза, вставні 
конструкції та ін. Наведемо приклад, в якому за допомогою вживання вставної 
конструкції автор підкреслює масовий характер використання комп’ютера лише для  
роботи над текстом: Wer z. B. seinen Computer nur zu Textverarbeitungszwecken benutzt 
(und das sind viele!), für den könnte es  naheliegen, ihn als Schreibmaschine zu bezeichnen 
(Adamzik 2004). 

Повідомляючи нову інформацію, автор впливає на адресата: намагається викликати 
інтерес до матеріалу, залучити співрозмовника до дискусії, переконати в істинності 
власних висновків (реалізація аргументативної, аналітичної, дискутивної й дидактичної 



функцій). Емоційно-експресивна функція є допоміжною для всіх попередніх через її 
призначення як для спрощення сприйняття інформації, так і для підвищення її 
образності та наочності – для наочного опису та пояснення, посилення аргументації, 
висловлення оцінки та активізації уваги читача. Прикладом реалізації емоційно-
експресивної функції в НЛД є вживання лексичних і синтаксичних засобів виразності, 
зокрема, індивідуально-авторських метафор: Diese Millionen von Wörtern werden aus 
einer bloßen Handvoll von Bausteinen gebildet (Zimmer 1997). У цьому прикладі автор 
пояснює побудову слів, порівнюючи їх структуру зі жменею будівельного каміння. 

Між прагматичними функціями та типами референції існує певний зв'язок: 
дескриптивна, експланаторна та дидактична функції відповідають інтродуктивному 
типу референції. Аналітична, аргументативна та дискутивна функції базуються 
на ідентифікаційному типі референції.  

Мовленнєві стратегії в НЛД спрямовані на вибудовування загальної структури 
дискурсу. В основу виокремлення мовленнєвих стратегій покладена класифікація Л.Р. 
Безуглої. До складу риторичних мовленнєвих стратегій входять персуазивні стратегії, 
зокрема стратегія аргументації:  

Wenn wir dennoch den semantischen Aspekt bei der Klassifizierung von Wortarten nicht 
ganz verwerfen sollten, so sind dafür vor allem zwei Gründe anzuführen: Erstens ist dieser 
Gesichtspunkt sehr nützlich, … Das zweite Argument für die Berücksichtigung semantischer 
Aspekte besteht darin, dass Gegenstände bzw. Lebewesen, Tätigkeiten bzw. Prozesse und 
Eigenschaften Größen darstellen (Adamzik 2004).  

У цьому прикладі автор аргументує власну думку, використовуючи слова-
організатори наукової думки: sind zwei Gründe anzuführen (необхідно навести 
два докази); erstens (по-перше); das zweite Argument (другий аргумент). 

До риторичних стратегій також відносяться стратегії оцінювання певного 
висловлення / тексту, активізації уваги адресата, навмисного зменшення / збільшення 
ролі автора та інформації. 

Регулятивні стратегії включають в себе стратегію корпоративності. До змістових 
стратегій входять стратегія інформування, симпліфікації (наведення прикладів, 
використання метафор, вставних конструкцій). Прикладом реалізації етноспецифічних 
стратегій є вживання мовних кліше: In einem früheren Kapitel hatten wir hervorgehoben… 
(Adamzik 2004); прислів’їв: Computer geben uns ein ideales Werkzeug an die Hand, nach 
Information zu suchen, die Nadel im Heuhaufen aufzuspüren (Adamzik 2004). В останньому 
прикладі автор розкриває можливості комп’ютера у пошуку інформації, адже з його 
допомогою можна «знайти голку у стозі сіна».   

У дослідженні враховуються різні типи інформації (І.Р. Гальперін), 
які використовуються в НЛТ через те, що саме в формі та структурі викладу наукового 
мовлення реалізуються мовленнєві стратегії інформування та корпоративності. В 
основі передання інформації полягає прагнення адресанта полегшити її сприйняття 
адресатом та залучити його до співпраці.  



Мовленнєва стратегія активізації уваги адресата реалізується в НЛД за допомогою 
трьох груп оцінних та експресивно-оцінних засобів, основним призначенням яких є 
вплив на адресата (О.С. Троянська).  

У третьому розділі «Реалізація універсальних ознак наукового дискурсу в 
німецькомовних науково-лінгвістичних текстах у прагмастилістичному аспекті» 
розглядаються універсальні лінгвальні ознаки НЛТ в аспекті реалізації змісто-
організуючої функції, прагмастилістичний потенціал лексичних (нейтральні стійкі 
словосполучення, слова-організатори наукової думки), граматичних (пасивний та 
активний стан, модальні дієслова, умовний спосіб) та синтаксичних одиниць (тримірна 
парадигма речення, засоби розширення синтаксичної структури), особливості 
лінгвістичної термінології як реалізація інформаційної, інструментальної 
та експланаторної функцій. 

Головне завдання наукового мовлення полягає у викладенні фактичного матеріалу 
без використання емоційно забарвленої лексики та граматичних конструкцій 
(Н.С. Бухтіярова, С.І. Кауфман, Р.Г. Піотровський, А.Л. Пумпянський, О.С. 
Троянська). У зв’язку з цим мовні засоби обираються у відповідності до літературних 
норм мови та тенденції до економії мовних зусиль.  

Особливості лексичного складу НЛТ взаємопов’язані з особливостями мови науки. 
Прагматичний потенціал лексичного складу НЛТ полягає у реалізації мовленнєвих 
стратегій – активізації уваги адресата, оцінювання, навмисного збільшення / 
зменшення ролі автора та інформації, інформування, полегшення її сприйняття – за 
допомогою: 
 слів-організаторів наукового мовлення: Andererseits lässt sich die Deixis auch als 

Phänomen begreifen, das sie erst im Kommunikationsvorgang unter Einbeziehung der 
kommunikativen Situation konstituiert (Löffler 2005); 
 модальних слів: Wohl ist es möglich, einigen Lauten eine Disposition zum sinnlichen 

Ausdruck bestimmter Gefühlswerte zuzuerkennen (Drosdowski 1984); Natürlich gibt es, wie 
so oft in der Linguistik, keinen Konsens darüber (Ernst 2004);  
 стійких словосполучень: Die jeweiligen Konstellationen ergeben sich aus den 

Erfordernissen des täglichen Lebens (Löffler 2005).  
Особливістю лексичного складу НЛТ є вживання лінгвістичної термінології. 

Основна вимога, що висувається до терміну – його однозначність (В.Д. Дєвкін). 
Специфічність лінгвістичної термінології полягає в переважній 
більшості багатозначних термінів у порівнянні до однозначних (3 : 1). 
Багатофункціональність лінгвістичної термінології пов’язана з тим, що вона 
використовується автором на різних етапах проведення дослідження та його опису 
одночасно у якості інструменту дослідження та для позначення результату 
(Н.А. Слюсарєва), чим і пояснюється роль термінів у реалізації інформативної, 
інструментальної та експланаторної функцій.  

НЛТ характеризується наявністю термінів-метафор. Набувають термінологічного 
значення як мовні (словникові), так і індивідуально-авторські (контекстні) метафори. 



Здебільшого йдеться про метафоричні переноси з однієї галузі знань до іншої – наукові 
метафори (Г.С. Баранов, С.С. Гусєв, Л.С. Піхтовнікова). Приклади запозичень з інших 
наукових терміносистем у НЛД: der Ton, die Klausel, die Valenz; з повсякденної 
терміносистеми: die Szene, der Kern, die Wurzel, das Feld, die Kette.  

Відмінністю німецькомовної лінгвістичної термінології є тенденція до створення 
нових термінів шляхом складання декількох основ та їх метафоризації. 
При цьому основи слів пояснюють значення новоутвореного терміну. Цей процес 
обумовлюється різними джерелами метафоризації: мова як родина: die Muttersprache, 
die Tochtersprache, die Sprachverwandschaft; мова як багатство: der Wortschatz, der 
Sprachschatz; мова – живий організм: das Schwanzwort, das Kopfwort; мова – дія: der 
Sprenglaut, das Sprachverhalten; мова – дерево: der Stammbaum,  der Sprachzweig; мова – 
річ: der Schwammsatz; мова – споруда: der Sprachbau, die Spitzenstellung.  

Вибір лексичних і граматичних одиниць залежить від змісту тексту 
та функціонально-мисленнєвого типу мовлення (О.А. Нечаєва). Прагмастилістичний 
потенціал граматичної структури НЛТ полягає у використанні  різних стилістично 
маркованих форм множини іменників, вживання прикметників у вищому 
та найвищому ступенях порівняння, співвідношення активного та пасивного стану, 
використанні модально забарвлених часових форм, які слугують реалізації 
мовленнєвих стратегій: активізації уваги адресата, надання негативної / позитивної 
оцінки, спрощення сприйняття інформації. Модальні дієслова та умовний спосіб 
уживаються автором для реалізації мовленнєвих стратегій активізації уваги адресата, 
надання оцінки, навмисного зменшення / збільшення ролі інформації та автора, 
корпоративності та спонукання адресата до дії.  

Універсальність вибору синтаксичних одиниць у НЛТ пов’язана з реалізацією 
змісто-організуючої функції. При цьому більше половини всіх речень є складними. 
Об’єктивність наукового мовлення на рівні синтаксису реалізується у вживанні великої 
кількості речень у пасивному стані та інших безособових синтаксичних конструкцій. 
Стилістичний потенціал синтаксису НЛТ проявляється у контрастному використанні 
позитивних / негативних, розповідних / питальних / спонукальних речень. 
Прагматичний потенціал довжини речення та засобів ускладнення синтаксичної 
структури полягає в організації повідомлення (реалізація мовленнєвих стратегій 
інформування, симпліфікації). 

Таким чином, проаналізовані мовні одиниці корелюють з прагматичними функціями 
та мовленнєвими стратегіями НЛД. 

У четвертому розділі «Мовно-стилістичні засоби виразності німецькомовних 
науково-лінгвістичних текстів (прагматичний аспект)» розглядається 
специфічність експресивності в НЛТ, типи висунення (конвергенція та зчеплення), 
лексичні та синтаксичні засоби виразності як взаємозв’язана система, особливості 
їх функціонування у дискурсі.  

Прагматичні функції та мовленнєві стратегії в НЛД реалізуються за рахунок 
уживання як нейтральних, так й експресивних мовних засобів. Емоційна 
експресивність наукового повідомлення є необхідною при виникненні дискусій. 



Аргументація власної думки супроводжується використанням різноманітних засобів 
експресивності.  

Засоби стилістичної виразності мають в НЛТ наочно-конкретизуючий характер; вони 
ілюструють та пояснюють абстрактні явища, описують ознаки об’єктів, 
які досліджуються, висловлюють різний ступінь достовірності, потенційності 
та ірреальності цих ознак.  

Стилістичні засоби виразності розглянуті в дисертації в системі типів висунення 
(І.В. Арнольд). У НЛТ авторами використовуються засоби логічної та образної 
експресивності, які корелюють з функціями типів висунення – «конвергенція» 
та «зчеплення». Серед засобів логічної експресивності виокремлюються слова-
організатори наукової думки та мовленнєві засоби активізації уваги адресата, 
які підпорядковуються типу висунення «зчеплення». Приклад «конвергенції» в НЛД: 
Weint nicht die UNESCO alljährlich jenen Sprachen nach, die unter dem Anprall der 
Weltsprachen ihren Geist aufgeben, zumal in der Dritten Welt? Und das Deutsche 
wachzuhalten sollte sich nicht lohnen? Leute, lernt Englisch! Und dann trennt die beiden 
großen Sprachen so sauber, wie jeder Schriftsteller, jeder Dolmetscher, jedes Kind es kann! 
(Schneider 2008). У цьому прикладі автором використовуються два риторичних 
запитання в іронічній формі. Прийом уособлення міжнародної організації ЮНЕСКО, 
що порівнюється з матінкою, яка плаче за своїми дітьми, поєднується з прийомом 
евфемізму Geist aufgeben. Автор за допомогою вживання цих стилістичних засобів 
виразності намагається не лише привернути увагу адресата до мовної проблеми у 
цілому світі, він закликає людей до вивчення іноземних мов й до збереження своєї 
рідної мови. 

До лексичних засобів стилістичної виразності в НЛТ відносяться: конкретизуючі та 
оцінні епітети, пояснювальні та образні порівняння, уособлення, різні види метафор 
(індивідуально-авторська (Н.М. Разінкіна) та мовна). Конкретизуючі епітети та 
пояснювальні порівняння, надаючи опис ознак, якостей та властивостей об’єкта 
дослідження, реалізують дескриптивну функцію. Оцінні епітети передають авторську 
оцінку висловлення. Порівняння реалізують експланаторну та емоційно-експресивну 
функції; образні порівняння є основою метафоричних перенесень. Експресивно-
емоційна функція проявляється і через вживання індивідуально-авторських метафор; за 
допомогою яскравого образу автор ілюструє абстрактні явища та надає їх оцінку: 

 In die neuesten Entwicklungen kann man nur vordringen, wenn die Grundlagen gefestigt 
sind. Bevor man  daran geht, ein Gebäude zu errichten, muss der Boden eingeebnet und das 
Fundament gelegt werden. Dies betrachte ich in übertragenem Sinn als meine Aufgabe. 
Welches (Lehr-)Gebäude dann auf dem Fundament errichtet wird, bleibt anderen 
Baumeistern überlassen. Manchmal müssen die Fundamente für spezielle Bauten auch 
erweitert, verstärkt oder in andere Richtungen ausgebaut werden. Auch das möchte ich 
einschlägigen Fachleuten überlassen (Ernst 2004). У цьому прикладі науковець за 
допомогою яскравої метафори порівнює написання книги з побудовою будинку, де 
основи лінгвістичної науки розглядаються у якості його фундаменту, що 



розширюється, укріплюється та вибудовується у різних напрямах, а інші науковці 
виступають у якості будівників.  

Мовні метафори є носієм об’єктивної інформації, виконують пояснювальну 
та оцінну функції. Уособлення слугує спрощенню сприйняття інформації, репрезентує 
емоційно-експресивну та змісто-організуючу функції, реалізує змістову стратегію 
симпліфікації.  

Прагматичні функції проявляються й у використанні синтаксичних засобів 
виразності. Змісто-організуючу та емоційно-експресивну функції виконують засоби 
експансії (слугують зв'язку між великими частинами висловлення) та редукції 
синтаксичної структури (спрощення структури, уникнення небажаних повторів); 
у такий спосіб реалізуються мовленнєві стратегії структурування повідомлення, 
симпліфікації. Антитеза, плеоназм, вставні конструкції  реалізують активізуючу, 
експланаторну та дескриптивну функції. У наступному прикладі за допомогою 
вживання прийому антитези надається критична оцінка роботи: Dass die Autoren Texte 
als eine „kommunikative Okkurrenz“ betrachten, d.h. als eine kommunikations- und 
damit handlungsbestimmte Größe, ist ein wichtiger Schritt… Problematisch ist an der 
oben zitierten Äußerung zu Text als kommunikativer Okkurrenz die Feststellung, dass die 
Nichterfüllung eines der Kriterien den Textcharakter überhaupt in Frage stelle (Janich 2008).  

Як свідчить проведений аналіз, доцільність використання засобів стилістичної 
виразності залежить від типу тексту та дискурсу, а також від інтенцій автора 
повідомлення. Засоби стилістичної виразності реалізують прагматичні функції та 
мовленнєві стратегії НЛД.  

 
ВИСНОВКИ 

 
Робота присвячена дослідженню лінгвостилістичних й прагматичних характеристик 

німецькомовного науково-лінгвістичного тексту й дискурсу. Об’єкт розглядається в 
дослідженні як текст і дискурс, що обумовлює проведення текстового та 
дискурсивного аналізу.  

 У межах текстового аналізу розглянуто універсальні лексичні, граматичні 
та синтаксичні одиниці, мовно-стилістичні засоби виразності, які вживаються 
в лінгвістичних текстах для реалізації прагматичних функцій та мовленнєвих стратегій 
цього типу дискурсу. Науково-лінгвістична підмова науки має свої специфічні 
особливості, які виявляються насамперед у зменшенні формалізованості та збільшенні 
образності мовлення.  

Прагматичні характеристики НЛД репрезентуються його прагматичними функціями 
та мовленнєвими стратегіями. Виокремлено такі прагматичні функції: функція 
активізації (впливу), змісто-організуюча, експланаторна, дескриптивна, 
аргументативна, аналітична, дискутивна, дидактична та емоційно-експресивна. 
Ці функції знаходяться в ієрархії та розглядаються у взаємозв’язку із засобами їхньої 
реалізації.  



До мовленнєвих стратегій відносяться: стратегія інформування, симпліфікації, 
корпоративності, риторичні стратегії. До риторичних стратегій належать: стратегія 
аргументації, оцінювання певного висловлення / тексту та автора; активізації уваги 
адресата, навмисного зменшення та збільшення ролі автора та інформації.  

Лінгвостилістичні характеристики НЛТ представлені в дисертації універсальними 
лексичними, граматичними та синтаксичними одиницями, які вживаються в 
лінгвістичних текстах й специфічною експресивністю. Прагматичний потенціал 
лексичного, граматичного та синтаксичного складу німецькомовних НЛТ полягає у 
реалізації мовленнєвих стратегій – риторичних стратегій активізації уваги адресата, 
надання позитивної / негативної оцінки; змістових  стратегій інформування та 
симпліфікації.  

В інформативному аспекті проаналізовано лексичний склад німецькомовних НЛТ 
взагалі та лінгвістичну термінологію зокрема. Особливістю лінгвістичної термінології 
є її переважна неоднозначність, можливість застосування на різних етапах 
дослідження, наявність наукових термінів-метафор та термінів з прозорою 
внутрішньою формою. Ознакою німецькомовної лінгвістичної термінології є тенденція 
до створення термінів шляхом складання основ та їхньої метафоризації.  

 У роботі проаналізовано такі лексичні засоби стилістичної виразності: пояснювальні 
та образні порівняння, конкретизуючі та оцінні епітети, уособлення, мовні 
та індивідуально-авторські метафори. Вживання засобів стилістичної виразності 
залежить від прагнення автора пояснити абстрактні поняття (порівняння, метафори), 
спростити та оживити висловлення (уособлення), надати власну оцінку (індивідуально-
авторські метафори та епітети). Використання цих лексичних засобів є характерним як 
для монографій, так і для посібників. Застосування індивідуально-авторських метафор 
є характерною ознакою стилю авторів монографій.  

Представлені синтаксичні засоби виразності притаманні усім проаналізованим 
лінгвістичним текстам. Проявом авторського стилю вважаємо зростання конструкцій з 
модальним значенням для висловлення власного ставлення, імовірності певного явища, 
спонукання адресата до співпраці.  

Проведений аналіз підтверджує наявний зв'язок між прагматичними 
та лінгвостилістичними параметрами НЛТ і НЛД, стилістичними засобами виразності 
зокрема.  

До перспектив подальшого розвитку дослідження відносимо вивчення НЛТ і НЛД 
у єдності когнітивного, прагматичного, лінгвостилістичного та синергетичного 
аспектів, на матеріалі інших мов та жанрів, вивчення когнітивного підґрунтя 
метафоричних перенесень в галузі термінології інших підмов науки, залежності 
специфічної експресивності мови науки від особистості автора.  
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АНОТАЦІЯ 
Карпусенко Н. В. Німецькомовний науково-лінгвістичний текст і дискурс: 

лінгвостилістичний та прагматичний аспекти. – 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 дисертації виявлені лінгвостилістичні та прагматичні характеристики 
німецькомовного науково-лінгвістичного тексту й дискурсу. Науково-лінгвістичні 



тексти характеризуються експресивністю, що реалізується лексичними та 
синтаксичними стилістичними засобами виразності. Ці тексти вербалізуються 
лексичними, граматичними й синтаксичними універсальними одиницями та 
лінгвістичною терміносистемою із переважно багатозначних одиниць, що охоплює 
метафоричні (наукові терміни-метафори) та терміни з прозорою внутрішньою формою.  

Прагматичні функції науково-лінгвістичного дискурсу реалізуються мовленнєвими 
стратегіями інформування, симпліфікації, корпоративності та риторичними 
стратегіями аргументації, оцінювання, активізації уваги адресата. Основною функцією 
цього дискурсу є активізуюча (функція впливу), а допоміжними – змісто-організуюча, 
експланаторна, дескриптивна, аргументативна, аналітична, дискутивна, емоційно-
експресивна та дидактична.  

 
Ключові слова: метафора, мовленнєва стратегія, науково-лінгвістичний дискурс, 

науково-лінгвістичний текст, стилістичний засіб виразності,  універсальна мовна 
одиниця, функція.  

АННОТАЦИЯ 
Карпусенко Н.В. Немецкоязычный научно-лингвистический текст и дискурс: 

лингвостилистический и прагматический аспекты. – 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.  

В диссертации представлен анализ лингвостилистического и прагматического 
аспектов немецкоязычного научно-лингвистического текста (НЛТ) и научно-
лингвистического дискурса (НЛД). Объект исследования рассматривается как текст 
и дискурс, что предполагает проведение дискурсивного и текстового анализа. 
Особенность лингвистического подъязыка научной речи обусловлена меньшей 
формализованностью соответствующей области науки и состоит в большей образности 
немецкоязычных монографий и пособий по лингвистике.    

Анализ проведен в единстве трех аспектов исследования: информационного 
(терминология лингвистики), прагматического (выделение прагматических функций и 
речевых стратегий) и лингвостилистического (языковые стилистические средства 
выразительности, использование универсальных для всех проанализированных текстов 
лексических, грамматических, синтаксических единиц). Специфика объекта 
исследования связана также со сложностью науки о языке, где язык рассматривается 
одновременно как объект и как инструмент исследования, что приводит к уменьшению 
стереотипности данного типа дискурса и к особенностям лингвистической 
терминологии: ее неоднозначности, наличию научных терминов-метафор, терминов 
с прозрачной внутренней формой. 

Прагматические характеристики НЛД представлены прагматическими функциями и 
речевыми стратегиями, которые выделяются в работе на основе критического анализа 
проведенных ранее исследований научного текста и дискурса, а также практического 
изучения языковых средств, той роли, которые они играют в дискурсе,  и цели, с 



которой они используются автором в текстах. Прагматические функции иерархически 
взаимосвязаны. Главной функцией является функция активизации (воздействия). За 
выполнение частных задач отвечают дополнительные функции: смысло-
организующая, аналитическая, дескриптивная, экспланаторная, аргументативная, 
дискутивная, дидактическая, эмоционально-экспрессивная. Они также связаны с 
разными видами референции. Речевые стратегии НЛД реализуются посредством 
разных типов используемой в этом дискурсе информации, средств активизации 
внимания адресата, универсальных языковых единиц, стилистических средств 
выразительности. К речевым стратегиям относятся стратегия информирования, 
стратегия симплификации, стратегия корпоративности, риторические стратегии. 
В риторические стратегии входят: стратегия аргументации, стратегия оценивания 
высказывания / текста и автора; стратегия активизации внимания адресата, стратегия 
преднамеренного увеличения / уменьшения роли автора и информации. 

Лингвостилистические характеристики НЛТ представлены использованием разных 
стилистически маркированных лексических, грамматических и синтаксических 
единиц, которые обладают универсальным характером во всех проанализированных 
лингвистических текстах; лексических и синтаксических средств выразительности во 
взаимосвязи с прагматическими функциями и речевыми стратегиями, которые они 
реализуют. Прагматический потенциал лексического, грамматического и 
синтаксического состава немецкоязычных научно-лингвистических текстов состоит в 
реализации речевых стратегий – риторических  стратегий активизации внимания 
адресата, позитивной / негативной оценки; содержательных стратегий 
информирования и симплификации.  Специфика экспрессивности и образности НЛТ 
состоит в выполнении функций, отличных от функций в других видах дискурса. 
Стилистические средства выразительности рассматриваются не отдельно, 
а в определенной системе, направленной на выполнение единой функции, на основе 
типов выдвижения конвергенции и сцепления. Среди лексических средств 
выразительности выделяются конкретизирующие и оценочные эпитеты, образные 
сравнения, языковые и индивидуально-авторские метафоры, персонификации. 

Средства экспансии (антитеза, градация, плеоназм, разные виды повторов) 
и редукции синтаксической структуры (опущение), нарушение порядка слов и 
рамочной конструкции (вводные конструкции) также реализуют прагматические 
функции и речевые стратегии НЛД.  

 Лингвостилистический и прагматический аспекты данного типа дискурса 
взаимосвязаны и взаимообусловлены, что доказывается зависимостью между выбором 
языковых средств и установкой адресанта, речевыми стратегиями и прагматическими 
функциями немецкоязычного НЛД.  

Ключевые слова: метафора, научно-лингвистический текст,  научно-
лингвистический дискурс, речевая стратегия, стилистическое средство 
выразительности, универсальная языковая единица, функция.  

 
 



ABSTRACT 
Karpusenko N.V. German Scientific Linguistic Text and Discourse: Stylistic 

and Pragmatic Aspects. – Manuscript. 
Thesis for a candidate degree in philology. Speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – 

V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2011.  
The thesis determines linguistic stylistic and pragmatic characteristics of German scientific 

linguistic text and discourse. Expressive properties of scientific linguistic texts are fulfilled 
through lexical and syntactical stylistic means of expressiveness. These texts are verbalized 
by lexical, grammatical and syntactical universal units and the linguistic terminological 
system of mostly polysemantic units which embraces metaphorical terms (scientific 
metaphorical terms) as well as terms with transparent inner form.  

Pragmatic functions of scientific linguistic discourse are fulfilled through speech strategies 
of informing, simplification, corporativity and rhetoric strategies of argumentation, 
assessment and stirring up the recipient’s attention. The main function of this discourse type 
is activating (influence function), while additional functions are contents organizing, 
explanatory, descriptive, argumentative, analytical, discussionary,  emotive and didactic.  

Key words: function, metaphor, scientific linguistic discourse, scientific linguistic text, 
speech strategy, stylistic means of expressiveness, universal language unit.  

 
 

 


