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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Реферована дисертація присвячена вивченню мовних, мовленнєвих та 
когнітивних і комунікативних характеристик аппозитивної конструкції, що 
представляють специфіку цієї експлікаційної моделі в американському газетному 
дискурсі. 

Прагнення науковців до вивчення усього розмаїття проявів мовної економії та 
надлишковості, імплікаційної й експлікаційної специфіки мовлення (Ю. М. 
Скребнєв) зумовлює, зокрема, інтерес до експлікаційних моделей – формально 
надлишкових структур, що характеризуються перенасиченням плану змісту для 
реалізації певної комунікативної мети (Л. І. Павленко). Принципи побудови цих 
структур полягають у розчленуванні потенційного синтаксичного цілого, а також в 
уточнюючо-пояснювальній розшифровці висловлення та вживанні надлишкових 
матеріальних елементів (Ю. М. Скребнєв). До структур останнього типу належить 
аппозитивна конструкція (лат. appositio – ad («поряд»), positio («розташування»)) – 
сполучення елементів, розташованих поряд один з одним та пов’язаних між собою 
аппозитивним зв’язком. 

Ця граматична конструкція є загальновідомою і визначеною в теоретичних, 
довідкових і навчальних джерелах, проте її дефініції демонструють певні 
розбіжності. Прийняте в роботі трактування аппозитивної конструкції як 
експлікаційної моделі ґрунтується на визнанні її «схемної» природи (Р. Квірк), що 
кореспондує з розумінням моделі як схеми й структури (В. М. Ярцева), формальна 
надлишковість і змістова надмірність якої визначають її експлікаційну суть. 

Набутки аналізу англомовної аппозитивної конструкції (Р. М. Жаворонкова, 
Ж. С. Лебедєва, Л. П. Нехорошкова, Т. Г. Потапова та ін.) дозволили виявити 
чимало її сутнісних рис, однак поаспектність опису заважає формуванню цілісного 
уявлення про цей лінгвістичний об’єкт. До того ж, у фокусі наявних розвідок 
перебувають в основному мовні характеристики аппозитивної конструкції, у той час 
як лише окремі праці торкаються її комунікативно-функціонального потенціалу 
(К. К. Захаренко, І. Р. Пулеха), висвітлюють її концептуальні основи (С. А. 
Жаботинська) й указують на доцільність її вивчення на текстовому рівні 
(Ю. Є. Мішина). 

Засади сучасного мовознавства, що дозволяють розглядати лінгвістичні об’єкти 
крізь призму мислення та комунікації людини, відкривають нові перспективи 
аналізу аппозитивної конструкції як експлікаційної моделі в певному дискурсі – 
типі/різновиді вербалізованої розумово-комунікативної взаємодії соціальних 
суб’єктів (А. П. Мартинюк, О. І. Морозова, І. С. Шевченко, І. Є. Фролова та ін.), що 
зумовлює специфіку вживання та оформлення цієї конструкції. Такий підхід 
дозволяє комплексно дослідити вербальні особливості аппозитивної конструкції у 
взаємозв’язку з процесами людського мислення та комунікативними цілями. 

Аппозитивну конструкцію вивчено в американському газетному дискурсі, який 
має виразні культурно-мовні риси, охоплює значну кількість комунікантів, успішно 
конкурує з іншими дискурсами ЗМІ (Ф. Еммерт) та чинить суттєвий уплив на 
масову свідомість (Т. А. ван Дейк).  
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Актуальність дослідження визначається його відповідністю загальній 
спрямованості сучасної лінгвістики на інтегративний розгляд мовних явищ, що 
поєднує їх власне системні риси з функціональними особливостями, з виявами 
розумової активності й комунікативної діяльності людини. Поширеність і 
недостатня вивченість такої експлікаційної моделі, як аппозитивна конструкція, та 
важливість газетного дискурсу для формування суспільної свідомості підсилюють 
актуальність роботи, яка сприяє вирішенню важливого наукового завдання – 
виявленню взаємодії мови, свідомості й соціальної діяльності. 

Зв’язок з науковими темами. Проблематика дисертаційного дослідження 
відповідає профілю наукової теми кафедри англійської філології та перекладу 
Житомирського державного університету імені І. Франка “Когнітивно-
комунікативний аспект вивчення лексичного складу англійської мови” (тему 
затверджено Вченою радою університету 3 березня 2002 р., протокол № 7).  

Об’єктом дослідження є аппозитивні конструкції, вжиті в сучасному 
американському газетному дискурсі. 

Предметом дослідження є лінгвальні (структурно-формальні, змістові, 
синтактико-функціональні) характеристики аппозитивних конструкцій, їх когнітивні 
підвалини та комунікативні цілі. 

Метою роботи є встановлення типових для американського газетного дискурсу 
характеристик аппозитивних конструкцій. 

Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань: 
– систематизація досвіду вивчення аппозитивної конструкції та обґрунтування її 

статусу як експлікаційної моделі в сучасному американському газетному дискурсі; 
– розробка моделі дискурсологічного аналізу аппозитивної конструкції; 
– встановлення типових для сучасного американського газетного дискурсу 

структурно-формальних, змістових, синтактико-функціональних характеристик 
аппозитивних конструкцій; 

– з’ясування ментальних основ і когнітивних операцій, здійснюваних суб’єктом 
дискурсу під час вживання аппозитивної конструкції; 

– виявлення іллокутивних і стратегічних/тактичних цілей суб’єкта дискурсу, 
задля досягнення яких вживається аппозитивна конструкція. 

Методологічною основою дослідження є антропоцентричний підхід, згідно 
якого людський чинник пов’язує мову, мовлення й дискурс, забезпечує взаємодію 
колективного й індивідуального, мовного й позамовного знання та єдність 
мовленнєвої й комунікативно-соціальної діяльності.  

Методика роботи є комплексною й поєднує загальнонаукові методи 
(спостереження, опису, індукції, дедукції, інтроспекції) та традиційні й сучасні 
методи лінгвістичного аналізу. 

Методи інформаційного пошуку, електронної обробки баз даних, вибіркового 
добору та суцільної вибірки використано для формування корпусу фактичного 
матеріалу дослідження. Методи структурного, морфологічного, семантичного, 
семантико-функціонального, синтактико-функціонального аналізу застосовано для 
виявлення лінгвальних характеристик аппозитивних конструкцій; методи 
когнітивного моделювання, концептуального аналізу, прагматико-функціонального 
аналізу і когнітивно-прагматичної інтерпретації використано для з’ясування їх 
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ментальних основ, розумових операцій та іллокутивних і стратегічних/тактичних 
цілей; метод кількісного аналізу – для встановлення частотності різних ознак 
аппозитивних конструкцій – їх типовості/нетиповості для американського газетного 
дискурсу. 

Матеріалом дослідження послужили 3312 аппозитивних конструкцій, дібраних 
з 690 статей загальним обсягом 1672 сторінки. Ці статті отримано з електронних 
версій 413 випусків 7 загальнонаціональних та 4 регіональних газетних видань США 
за 2007–2013 рр. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній уперше аппозитивну 
конструкцію сучасної англійської мови  визначено як експлікаційну модель, описано 
її категоріальну основу, обґрунтовано її розумову та комунікативну природу. 
Уперше лінгвальні характеристики аппозитивної конструкції вивчено в комплексі, а 
їх типовість/нетиповість досліджено в межах американського газетного дискурсу. 
Новим є трактування аппозитивної конструкції як вияву розумової активності 
суб’єкта дискурсу, керованої стратегічними цілями. Наукова новизна отриманих 
результатів узагальнена в положеннях, що виносяться на захист: 

1. Аппозитивна конструкція – це структура, утворена пов’язаними між собою 
стрижневим та аппозитивним елементами. Перенасиченість плану виразу – мовна 
надлишковість – кореспондує у цій структурі з надмірністю експліцитно вираженої 
текстової інформації та з можливістю виведення додаткових смислів у дискурсі. Це 
визначає аппозитивну конструкцію як експлікаційну модель, що поєднує мовний, 
мовленнєвий та дискурсивний плани. 

2. В американському газетному дискурсі, котрий вирізняється дотриманням 
мовних/мовленнєвих стандартів, тематичним розмаїттям, потужністю впливу на 
суспільну свідомість, характеристики аппозитивної конструкції репрезентують її 
потенціал, що охоплює стандартні та нестандартні, але потенційно можливі риси. 

3. Найчастіше вживаними в американському газетному дискурсі є такі 
аппозитивні конструкції, що мають стандартні структурно-формальні 
характеристики (двочастинні з простим аппозитивним зв’язком, контактним 
довільним розміщенням елементів, нормативно-пунктуаційним 
відокремленням/невідокремленням елементів, поданих іменними частинами 
мови/субстантивними словосполученнями у функції підмета). Менш типовими є 
нестандартні структури (три-/полікомпонентні з простим/ланцюжковим 
аппозитивним зв’язком, де елементи подані іншими частинами мови/типами 
словосполучень/реченнями і виконують інші функції). Оказіонально зустрічаються 
аппозитивні конструкції з девіантними (дистантне розміщення елементів) та 
ненормативними (авторська пунктуація) характеристиками. 

4. Зміст аппозитивних конструкцій в американському газетному дискурсі 
переважно кореспондує з поняттєвою сферою СВІТ ЛЮДИНИ, відносинами 
необмеження (тотожності) чи відсутності спільних смислових компонентів між 
елементами та виконанням аппозитивним елементом ідентифікаційної, апеляційної, 
характеризаційної функцій. Менш типовими є такі змістові характеристики як 
належність елементів/конструкції в цілому до неантропних типів, відносини 
обмеження (включення) та необмеження (перехрещення), виконання аппозитивним 
елементом інших функцій. 



 6

5. Функціонування аппозитивних конструкцій в американському газетному 
дискурсі спирається на розумову активність суб’єкта, що залучає (1) фокусування 
уваги на фрагменті позамовної дійсності, який тематизується за допомогою 
аппозитивної конструкції; (2) вибір аппозитивної конструкції як експлікаційної 
моделі – опори смислу «це важливо знати», розподіл первинного і вторинного 
фокусу між елементами; (3) розширення потенціалу пропозиційних схем, що 
складають концептуальну основу аппозитивної конструкції, їх автономне 
відтворення чи інтегративне поєднання; (4) добір лінгвальних характеристик з 
потенціалу стандартних/можливих або креативне розширення цього потенціалу; 
утворення девіантних конструкцій або впровадження нових норм. 

6. Прагматичні функції аппозитивних конструкцій обмежені інформуванням, 
дескрипцією, рідше оцінюванням, або їх поєднанням. Глобальна – інформативно-
персуазивна стратегія американського газетного дискурсу, локальна стратегія 
привертання/зосередження уваги та мовленнєва стратегія експлікації реалізуються 
низкою тактик, з-поміж яких тактики повідомлення, нагадування, пояснення, 
акцентування, оцінювання залучають аппозитивну конструкцію як засіб. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження визначається його внеском у 
комунікативну лінгвістику (обґрунтування статусу аппозитивної конструкції як 
експлікаційної моделі); структурно-формальні, семантичні, функціональні 
синтаксичні студії (аналіз лінгвальних рис аппозитивних конструкцій, що 
функціонують в американських газетних виданнях), прагмалінгвістику (виявлення 
мовленнєвих цілей аппозитивних конструкцій), дискурсологію (з’ясування 
ментальних основ, стратегічних цілей і типових лінгвальних рис аппозитивних 
конструкцій в американському газетному дискурсі). 

Практична цінність отриманих результатів та висновків обумовлена 
можливістю їх використання у теоретичних курсах з теоретичної граматики 
англійської мови (розділи «Синтаксис», «Семантика», «Прагматика»), стилістики 
(розділ «Функціональні стилі»); спецкурсів з теорії комунікації, дискурсології, 
комунікативної лінгвістики, медіалінгвістики; в укладанні навчальних посібників; у 
дослідженнях аспірантів і студентів. 

Апробація результатів дисертації здійснена на наукових семінарах кафедри 
англійської філології та перекладу Житомирського державного університету 
ім. І. Франка (Житомир, 2009-2013), чотирьох міжнародних наукових конференціях: 
«Язык – когниция – коммуникация» (Мінськ, 2010); «Актуальні проблеми 
металінгвістики» (Черкаси, 2011); «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 
2012); «Актуальні проблеми германської філології» (Чернівці, 2012); на двох 
міжнародних науково-практичних інтернет-конференціях: «Філологія XXI століття: 
теорія, практика, перспективи» (Одеса, 2012); «Современная филология: теория и 
практика» (Одеса, 2012); на трьох всеукраїнських наукових конференціях: 
Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора 
Д. І. Квеселевича «Сучасний стан і перспективи дослідження германських мов та 
проблеми перекладу» (Житомир, 2010, 2011, 2013).  

Публікації. Основні результати дисертаційного дослідження викладено в 
11 одноосібних публікаціях автора: в 7 статтях (3,4 др. арк.), 6 з яких надруковані у 
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фахових виданнях України, 1 – у зарубіжному виданні, та тезах 4 виступів на 
наукових конференціях. Загальний обсяг публікацій складає 3,85 др. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів із 
висновками до кожного, загальних висновків, списку використаної наукової 
літератури (334 позиції), списку лексикографічних джерел (16 позицій), списку 
джерел ілюстративного матеріалу (11 позицій) та додатків (1 таблиця і 16 рисунків). 
Загальний обсяг дисертації – 260 сторінок, обсяг основного тексту – 210 сторінок. 
Для ілюстрації положень роботи в тексті наведено 3 рисунки, 2 таблиці та 410 
прикладів. 

 
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 “Теоретико-методологічні засади аналізу аппозитивної 
конструкції як експлікаційної моделі в американському газетному дискурсі” 
критично узагальнено набутки вивчення аппозитивної конструкції (далі – АК) як 
прояву надлишковості, надано її визначення як експлікаційної моделі, описано 
американський газетний дискурс (далі – АГД) як середовище її функціонування, 
розроблено схему її інтегрального аналізу. 

Мовна надлишковість на початку її осмислення сприймалась як явище негативне, 
здебільшого помилкове, чуже для мови й нездатне на тривале існування (Г. Пауль). 
Поява теорії інформації сприяла переосмисленню цього явища, наданню йому 
природного статусу, оскільки трактування надлишкових елементів як засобів 
збільшення обсягу інформації засвідчило нетотожність багатослів’я й марнослів’я. 
Важливим стало й усвідомлення того, що надлишковість є більшою мірою 
мовленнєвою аніж мовною сутністю: вона кореспондує з наміром мовця (О. В. 
Грудєва), який орієнтується на адресата (М. І. Жинкін). Розуміння того, що 
використання формально надлишкових елементів пов’язане зі збільшенням обсягу 
інформації – фактуальної, концептуальної, підтекстової (І. Р. Гальперін) – 
засвідчило, що основою надлишковості є категорія інформативності, а її засоби 
здатні виступати носіями формально вираженої (текстової) й невираженої 
(підтекстової) інформації. 

До множини проявів надлишковості – повторів (Є. В. Афанасенко, 
Е. Ф. Маліновський, О. С. Клочкова), уточнення (О. М. Старикова, О. Ю. Обухова, 
І. І. Гавриленко), пояснювальних конструкцій (Є. В. Пономаренко), тавтологічних 
висловлень (Н. В. Говоруха) – належить і АК, що відрізняється від подібних явищ 
відсутністю спільнокореневих слів та/або повної семантичної тотожності як 
обов’язкових рис та наявністю особливого – аппозитивного зв’язку.  

За вузького визначення статусу аппозитива його трактують як надлишковий 
елемент, приєднаний до означуваного ним слова чи словосполучення. Такий підхід 
характерний для досліджень слов’янських мов й утілений у самому терміні – 
прикладка (укр.), приложение (рос.), однак на ньому нерідко ґрунтуються й 
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дослідження англійської мови (Ж. С. Лебедєва, І. Р. Пулеха та ін.). У широкому 
сенсі у фокус уваги потрапляє конструкція в цілому, що вважаємо правильним. З 
огляду на це АК – структуру із стрижневого (далі – СЕ) й аппозитивного (далі – АЕ) 
елементів – подаємо як модель: АК = СЕ + АЕ. 

Вузьке й широке розуміння також спостерігається у визначенні характеристик 
АК. У цьому аспекті вузьке тлумачення, а саме віднесення до елементів АК лише 
слів (переважно іменників) і субстантивних словосполучень (Р. В. Вацеба, 
Н. М. Малкіна, К. К. Захаренко, Ю. А. Чумакова, І. В. Величко, М. В. Корнілов та 
ін.) репрезентує її найбільш стандартні характеристики, тоді як розширення 
діапазону, включення до нього й менш стандартних (Ю. Є. Мішина, Ч. Мейер та 
ін.) надає уявлення про увесь потенціал вербальних рис АК. 

Як експлікаційна модель, використана в мовленні АК виступає носієм 
експліцитно вираженої основної та додаткової інформації. У дискурсі формальна 
надлишковість та інформативна надмірність АК забезпечують здатність цієї 
експлікаційної моделі виступати опорою смислу “це важливо знати”, що 
вибудовується під час розумово-комунікативної інтерактивної діяльності суб’єктів, 
зокрема в АГД.  

АГД є інституційним дискурсом, де взаємодія між учасниками-представниками 
ЗМІ як соціального інституту та масовою аудиторією здійснюється дистантно 
(Н. Ю. Новохачева) задля трансляції загальних настановчих уявлень, орієнтування, 
спрямування свідомості широкої аудиторії, яка охоплює різні прошарки населення 
(С. І. Потапенко), з метою інформування та переконання (А. О. Малишенко). В АГД 
притаманна американським ЗМІ свобода слова поєднується з доволі жорсткими 
прескрипціями щодо дотримання мовних і мовленнєвих норм (Г. М. Яворська). 
Розмаїття тематики АГД зумовлює виокремлення у газетах низки рубрик, 
основними з яких є місцеві та світові новини, авторські та редакційні статті, бізнес 
новини, політика, наука і техніка, культура і мистецтво, мода і стиль, спорт, 
здоров’я. У сучасну добу значна кількість друкованих ЗМІ, зокрема газет, існують 
також в електронному форматі. Саме з них було сформовано корпус АК, що 
функціонують в АГД.  

Критерієм віднесення певної структури до вибірки служила наявність між 
елементами аппозитивного зв’язку, формально вираженого за допомогою маркеру 
(Ч. Мейер) або реконструйованого шляхом додавання маркеру чи дієслова буття 
(be). 

Виокремлення за цими критеріями АК передувало встановленню статусу їх 
елементів: той елемент, від якого встановлюється аппозитивний зв'язок (за допомоги 
дієслова або маркера) визначено як СЕ, а той, що приєднано за допомоги цього 
зв’язку – як АЕ, наприклад (тут і далі СЕ підкреслено прямою, а АЕ – пунктирною 
лінією):  

(1) Take a look at what folks in the industry in the United States and United Kingdom 
had to say in a new study titled Free the Creative conducted by Getty Images' iStock with 
KRC Research. The study surveyed more than 400 “creatives” — workers ages 18 to 64 
<…> (USAT, Oct. 05, 2013). 

(a new study that is titled Free the Creative; more than 400 creatives, namely workers 
ages 18 to 64) 
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Отже, в АК, що міститься у цьому фрагменті, елементи a new study, more than 400 
creatives є СЕ, у той час як елементи titled Free the Creative, workers ages 18 to 64 – 
це АЕ.  

Аналіз АК в АГД передбачає виявлення наявності/відсутності, 
типовості/нетиповості усього діапазону їх більш стандартних/менш стандартних 
характеристик.   

У другому розділі “Мовні й мовленнєві характеристики аппозитивної 
конструкції як експлікаційної моделі в американському газетному дискурсі” 
виокремлено й схарактеризовано структурно-формальні, змістові/семантичні та 
синтактико-функціональні типи АК в АГД. 

Структура АК варіюється за параметрами кількості елементів, їх 
відокремлення/невідокремлення, їх позицій відносно один одного та їх розміщення 
поряд один з одним або на певній лінійній відстані. 

За кількістю елементів стандартна двокомпонентна структура охоплює 
більшість АК в АГД (57,9 %), проте досить типовою є також нестандартна – 
трикомпонентна структура (32,4 %), у той час як нестандартна – 
полікомпонентна, що складається з більш ніж трьох елементів, зареєстрована в 
незначній кількості (9,7 %). У нестандартних структурах наявний як простий 
аппозитивний зв'язок (до СЕ приєднується декілька АЕ), так і ускладнений з 
утворенням ланцюжків (АЕ, приєднаний до СЕ в одній АК, стає СЕ в іншій, тобто 
має місце зрощення декількох АК), наприклад: (2) <…> according to a copy of the 
ruling made available on Sunday to The New York Times by Mr. Magnitsky's former 
employer, Hermitage Capital Management, an investment fund based in London (NYT, 
Apr. 08, 2012) – трикомпонентна АК утворена як результат зрощення двох АК, а 
саме першої: Mr. Magnitsky's former employer, Hermitage Capital Management та 
другої Hermitage Capital Management, an investment fund based in London. Подані 
конструкції структурно організовані таким чином, що АЕ першої за порядком 
слідування АК є СЕ наступної АК. 

Елементи АК в АГД можуть бути невідокремленими (35,2 %) або 
відокремленими (59,9 %) – містити пунктуаційні знаки, зокрема: кому, подвійну 
кому, тире, здвоєне тире, двокрапку, крапку з комою, круглі/квадратні дужки 
(найбільш уживаними в АК відокремленого типу в АГД є кома та подвійна кома 
(58,4 %)). Вживання пунктуаційних знаків внормовано правилами англійської 
граматики, проте зафіксовано також авторську пунктуацію, наприклад: (3) The 
Kremlin <…> has resisted meaningful sanctions against the biggest state sponsor of 
terrorism – Iran (CSM, March 30, 2010). У цьому фрагменті тире вжито замість 
нормативно приписаної коми з метою логічного наголосу. Також у межах однієї АК 
можливе одночасне відокремлення й невідокремлення елементів (4,9 %), коли 
один з АЕ приєднаний до СЕ за використання знаків пунктуації, а інший – без їх 
використання. 

АЕ в АК може передувати СЕ (препозитивні АК) – 40,3 % або йти за ним 
(постпозитивні АК) – 44,9 %). За наявності декількох АЕ можливе поєднання обох 
типів (препозитивно-постпозитивні АК) – 14,8%.  

Елементи АК типово розміщуються контактно – один за одним (85,4 %), однак 
в АГД наявні також дистантні структури (14,6 %), де СЕ й АЕ лінійно 
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розташовані на відстані, переважно в межах одного висловлення (70,2 % від усіх 
дистантних структур), наприклад: (4) When an Atlanta Braves fan on his Echo Park 
street playfully taunted Stephen Seemayer, saying the Braves would sweep the Blue Crew 
in three games, the 59-year-old artist and documentary filmmaker had a Zen reaction 
<…> (LAT, Oct. 05, 2013). Зрідка дистантні АК містяться у фрагменті АГД, що 
складається з двох чи трьох висловлень (27,7 %), оказіонально – у межах цілого 
тексту газетної статті (2,1 %). Дистантні структури є девіаціями від нормативних, їх 
елементи утворюють потенційні АК. 

Формально-структурні характеристики АК подані граматичними 
властивостями елементів і їх сполучуваністю. СЕ й АЕ АК репрезентовані в АГД 
широким спектром мовних засобів: словами (іменниками, займенниками, 
прикметниками, прислівниками), зв’язаними та вільними словосполученнями різних 
типів, підрядними реченнями, за кількісної переваги іменних частин мови та 
субстантивних словосполучень. Формальні характеристики елементів визначають 
структуру АК як однорівневу, різнорівневу та комбіновану (сполучення одно- та 
різнорівневих одиниць, якими поданні СЕ й АЕ). Типовими для АГД є однорівневі 
(45,2 %) та комбіновані (39,9 %) АК, різнорівневі структури (14,9 %) є значно менш 
уживаними. 

За типом об’єктивованої в них денотативної групи більшість АК в АГД 
належать до антропних, наприклад: (5) President Bashar al-Assad of Syria appeared 
to be in a jovial mood late last week (NYT, Sept. 03, 2013). Зафіксовані також 
предметні, абстрактні, локативні, темпоральні АК. Об’єктивація елементами 
АК або їх складовими частинами однієї денотативної групи визначає такі АК як 
монотематичні; наявність в межах АК змістових елементів, що належать до різних 
груп, формує політематичні АК. Найбільше поширення в АГД отримують 
монотематичні АК (63,4 %), в той час як політематичні є менш типовими (36,6 %). 
Загалом, в АГД значно переважають елементи АК, що належать до денотативної 
групи антропних (61,5%). 

Співвідношення змісту СЕ й АЕ диверсифікує АК на обмежувальні (АЕ 
звужує зміст СЕ), наприклад: (6) <…> it was redolent of the work of so-called "literary" 
authors such as D.H. Lawrence <…> (CT, June 06, 2012) та необмежувальні (АЕ не 
звужує змісту СЕ), наприклад: (7) Though high prices for oil, Russia's main export, 
have kept the budget in surplus for the moment <…> (WSJ, Feb. 29, 2012). Обидва типи 
представлені конструкціями, в яких наявні/відсутні спільні смислові компоненти. 
За наявності спільних смислових компонентів, в обмежувальних АК між 
елементами наявні семантичні відношення включення, в необмежувальних – 
тотожності та перехрещення. Найбільш поширеними в АГД є АК, елементи яких 
зв’язані відношенням семантичної тотожності (48,4 %), а також конструкції, в яких 
відсутні спільні смислові компоненти (33,7 %), в той час як відношення 
семантичного включення й перехрещення є менш типовими (17,9 %). 

Семантико-функціональні відношення між елементами АК визначають такі її 
типи як ідентифікаційний (37,1 %), наприклад: (8) This reality — [that is] the 
disconnect between what Medvedev pledges and what Russia does — has eroded the spirit 
behind the reset strategy <…> (WT, March 16, 2010); апеляційний (17,7 %), 
наприклад: (9) <…>she was a Holocaust survivor and the subject of the winning short, 
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[namely] “One Survivor Remembers.” (LAT, Feb. 07, 2012); характеризаційний 
(16,2 %), наприклад: (10) Steve Kerekes, a spokesman for the Nuclear Energy Institute, a 
U.S. trade group, said <…> (WSJ, March 18, 2011); а також партикуляризаційний, 
екземпліфікаційний, парафразійний, переорієнтаційний і навіть корегувальний, 
наприклад: (11) Far from championing the “korennoy narod”—the roots of the nation—
as he once boasted, Mr. Putin has ridden back to power on the back of Russia's minorities, 
or rather on the lieutenants that Mr. Putin appointed for them (WSJ, March 05, 2012).  

Синтактико-функціональний потенціал АК формується її можливостями 
виступати в реченні у функції підмета, додатка, іменної частини присудка, 
означення й обставини. Найбільш типовим в АГД є вживання АК у синтаксичної 
функції підмета (58,4 %). 

Наведені дані засвідчують, що в АГД переважно використані стандартні і 
нормативні характеристики АК, водночас іноді має місце й використання менш 
стандартних, а також девіантних і навіть ненормативних рис, що демонструє 
креативність суб’єкта-адресанта.  

У третьому розділі “Когнітивні та комунікативні властивості аппозитивної 
конструкції як експлікаційної моделі в американських газетних виданнях” 
піддано аналізу когнітивний, прагматичний і стратегічний функціональний 
потенціал АК.  

В основі ментальної діяльності суб’єкта АГД лежать концептуальні схеми, які 
реалізуються автономно або інтегрально.  

Автономні схеми, за якими будуються АК, охоплюють ширший за стандартно 
визначений потенціал (С. А. Жаботинська): схеми персоніфікації, класифікації, 
характеризації ідентифікаційного фрейму; тотожності, схожості й подібності 
компаративного фрейму. Відтворення цих схем залучає ширший за визначений 
потенціал мовних засобів. Також за нашими даними в АГД має місце розширення 
потенціалу пропозиційних схем АК. Зокрема, зафіксовані квантитативна, 
квалітативна, локативна і темпоральна схеми предметного фрейму, схеми 
партитивності, інклюзивності й володіння посесивного фрейму.  

Найбільш часто уживаними в АГД є автономні схеми класифікації (31,6 %), 
наприклад: (12) <…> said Soli Ozel, a professor of international relations at Bilgi 
University in Istanbul (NYT, June 08, 2010); характеризації (28,8 %), наприклад: (13) 
<…> Joachim Gauck, who turned the files of the Ministry for State Security — the Stasi 
— into a permanent archive. (NYT, Feb. 20, 2012) і локативна схема (20,2 %), 
наприклад: (14) ANKARA, Turkey — For decades, Turkey was one of the United States' 
most pliable allies <…> (NYT, June 08, 2010).  

Інтегральні схеми утворюються з двох або більше, належних до одного фрейму 
– міжпропозиційні схеми, наприклад: (15) Vitaly V. Milonov, the law's principal 
drafter and an outspoken proponent of Russia's Orthodox Church, who has referred to gay 
people as "perverts," <…> (NYT, Feb. 29, 2012) (схема класифікації Vitaly V. Milonov 
is the law's principal drafter і схема характеризації Vitaly V. Milonov is an outspoken 
proponent of Russia's Orthodox Church ідентифікаційного фрейму) або різних фреймів 
– міжфреймові схеми, наприклад: (16) <…>the signing may take place as early as 
April 8, in Prague, Czech Republic, the venerable eastern European capital <…> 
(CSM, March 25, 2010) (локативна схема предметного фрейму Prague is in Czech 
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Republic та схема характеризації ідентифікаційного фрейму Prague is the venerable 
eastern European capital). 

Автономне відтворення пропозиційних схем кореспондує з простим 
аппозитивним зв’язком, інтегральне поєднання схем – переважно з ускладненим. 

Концептуальні та семантико-функціональні характеристики АК в АГД 
корелюють нечітко, приміром, схема персоніфікації співвідноситься з апеляційним 
типом, схема партитивності – з партикуляризаційним, в той час як локативні, 
квантитативні схеми не мають кореляцій з семантико-функціональними типами АК. 

Вживання АК в АГД здійснюється як результат когнітивних операцій 
висвічування й фокусування (Р. В. Ленекер), а саме: профілювання відносин між 
двома сутностями, де одна – траектор – висвічується більшою мірою, утворюючи 
первинний фокус, а друга – орієнтир – висвічується меншою мірою, формуючи 
вторинний фокус. Намагаючись створити опору для формування смислу «це 
важливо знати», суб’єкт-адресант АГД використовує експлікаційний характер АК та 
розподіляє первинний і вторинний фокус між СЕ й АЕ відповідно. Це дозволяє 
фокусувати особливу увагу на якомусь елементі знання, тематизованому в певній 
статті. 

Кількість таких елементів, об’єктивованих у межах однієї статті за допомогою 
АК як експлікаційної моделі, визначається індивідуально-особистісно, як і власне 
елемент знання, для об’єктивації якого суб’єкт обирає АК, за наявності загальної 
тенденції – належності денотативного змісту АК до ділянки СВІТ ЛЮДИНИ, 
незалежно від тематики статті. 

Це засвідчує, що суб’єкт АГД виявляє розумову активність шляхом здійснення 
операцій над структурами немовного й мовного знання: висвічує певну сутність як 
двофокусну та реалізує експлікаційну спроможність АК. До виявів розумової 
креативності суб’єкта-адресанта АГД належать (1) розширення потенціалу 
пропозиційних схем; (2) інтеграція пропозиційних схем та фреймових структур; (3) 
наповнення обраних моделей одиницями з типовими/нетиповими характеристиками. 

Прагматико-функціональний потенціал АК утворюється її здатністю до 
реалізації інформативної, дескриптивної й оцінної функцій. АК в АГД виконують 
переважно інформативну функцію (52,5 %), наприклад: (17) French Foreign 
Ministry spokesman Bernard Valero said Russia is an “indispensable partner” in 
resolving the crisis <…> (WP, March 03, 2012), дескриптивна є менш типовою 
(27,6 %), наприклад: (18) The Taliban were a scattered and defeated force in northern 
Afghanistan, long home to the strongest anti-Taliban resistance, the Northern Alliance 
(NYT, Nov. 26, 2009), оцінна має найменшу питому вагу (9,3 %). Ці функції також 
можуть поєднуватися в межах однієї АК, утворюючи гібриди, або за рахунок 
послідовної реалізації різних функцій різними АЕ. 

Вживання АК в АГД зумовлене глобальною інформативно-персуазивною 
стратегією, локальною стратегією привертання/ зосередження уваги, мовленнєвою 
стратегією експлікації, для реалізації тактик якої суб’єкт-адресант обирає АК як 
засіб. 

Зокрема, АК виступає засобом реалізації тактик: нагадування (30,3 %), 
наприклад: (18) <…> an exchange Mr. Obama had last month when he told Russian 
President Dmitry Medvedev — <…>. (WT, Apr. 10, 2012); повідомлення (24,1%), 
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наприклад: (19) Nowadays, corruption doesn't necessarily come in the form of hongbao, 
the red envelopes in which Chinese traditionally passed cash, <…> (CSM, Nov. 13, 
2012); пояснення (19,7 %), наприклад: (20) The European Union's most ambitious 
global project—creating a universal treaty to reduce carbon emissions—has collapsed 
<…> (WSJ, Apr. 09, 2012); акцентування (16,6 %), наприклад: (21) One alternative 
could be a diplomatic démarche, or formal protest, <…> (NYT, Jan. 25, 2010) й 
оцінювання (9,3 %), наприклад: (22) “Repentance”, a bitingly satirical film about 
Stalinism, was freed from the censors the same year (NYT, May 18, 2008).  

Використання адресантом експлікаційного потенціалу АК в 
стратегічних/тактичних цілях дозволяє йому оптимізувати інформативно-
персуазивний вплив на адресата АГД. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Інтегративне вивчення АК охоплює аналіз її мовних, мовленнєвих і 

дискурсивних характеристик.  
АК є моделлю, що складається зі СЕ та АЕ за обов’язкової наявності між ними 

аппозитивного зв’язку, вираженого експліцитно (за допомогою маркерів) або 
імпліцитно (за допомогою маркерів чи дієслова буття). 

АК є експлікаційною моделлю, що розширює синтаксичне ціле за рахунок 
додавання факультативного надлишкового елемента – АЕ, який є змістово 
надмірним, тобто виступає носієм додаткової експліцитно вираженої інформації. 

У процесі розумово-комунікативної взаємодії суб’єктів АК як експлікаційна 
модель слугує опорою виведення смислу “це важливо знати”. 

АК досліджена в АГД, який поєднує мовну й мовленнєву внормованість і 
тематичне розмаїття із важливою суспільною функцією – інформування та 
переконання широких верств американського суспільства, що впливає на 
формування в них світоглядних орієнтирів. 

Мовні та мовленнєві характеристики АК, що функціонують в АГД, у більшості є 
стандартними, що відображає доволі жорстку прескриптивність дотримання норми в 
американських ЗМІ. 

Переважна більшість АК в АГД – це двокомпонентні структури з простим 
аппозитивним зв’язком, елементи яких невідокремлені або відокремлені 
пунктуаційними знаками відповідно до правил. СЕ й АЕ у складі АК можуть бути 
розташовані довільно, тобто СЕ може передувати АЕ або йти за ним, але контактне 
розміщення елементів є не лише стандартним, але й обов’язковим. Проте суб’єкт 
АГД демонструє креативність, збільшуючи кількість елементів (АЕ), ускладнюючи 
аппозитивний зв'язок і утворюючи ланцюжкові АК, вдаючись до авторської 
пунктуації та навіть вживаючи девіантні структури, розчленовуючи потенційні АК 
шляхом дистантного розміщення елементів. Ще одним виявом креативності є 
розширення потенціалу засобів, якими виражено СЕ й АЕ, тобто використання не 
лише іменників і субстантивних словосполучень, але й слів іншої частиномовної 
приналежності, вільних і зв’язаних словосполучень різних типів і навіть речень, а 
також об’єднання в рамках АК одиниць одного або різних рівнів. 
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АК в АГД в основному об’єктивують інформацію, що належить до ділянки 
концептосфери СВІТ ЛЮДИНИ, хоча серед них наявні також предметні, абстрактні, 
локативні й темпоральні. АЕ може не обмежувати або обмежувати зміст СЕ, за 
наявності декількох АЕ можливо також комбінування обох варіантів. Найбільш 
типовими семантико-функціональними типами АК в АГД є ідентифікаційний, 
апеляційний і  характеризаційний, проте наявні також інші: партикуляризаційний, 
екземпліфікаційний, парафразійний, переорієнтаційний і навіть корегувальний. 

В АГД АК в основному виконує стандартну для неї синтаксичну функцію 
підмета, хоча зафіксоване також її вживання у функції додатка, іменної частини 
присудка, а подекуди й означення та обставини. 

У семантичному й синтактико-функціональному аспектах відтак також 
спостерігається тенденція до переваги більш стандартних характеристик за меншої 
питомої ваги менш стандартних, використання яких є виявом особистісної 
креативності. 

АК, що функціонують в АГД, мають у своєму підґрунті не лише стандартні 
пропозиційні схеми ідентифікаційного та компаративного фреймів, але й схеми, що 
належать до предметного і посесивного фреймів. Ментальна основа АК формується 
однією з цих схем або є їх інтеграцією, у ході якої поєднуються схеми одного чи 
різних фреймів. 

Відтворення автономної або інтегральної схеми, що лежить в основі АК, 
зумовлено когнітивною операцією фокусування. У ході цієї операції певний 
фрагмент знання вербалізується за допомогою АК, експлікаційний характер якої 
дозволяє суб’єкту розподілити первинний і вторинний фокус між СЕ та АЕ. При 
цьому фрагмент знання, об’єктивований АК, переважно належить до ділянки 
концептосфери СВІТ ЛЮДИНИ у статтях різної тематики. Таким чином, 
креативність суб’єкта АГД ґрунтується на операціях не лише над мовним, а й над 
позамовним знанням. 

Когнітивні операції здійснюються з метою реалізації цілей суб’єкта дискурсу – 
мовленнєвих (переважно інформування й дескрипції, рідше оцінки) та 
позамовленнєвих. Позамовленнєва мета кореспондує зі стратегією, а саме з 
інформативно-персуазивною глобальною стратегією АГД, яка з-поміж інших 
охоплює локальну стратегію привертання уваги, мовленнєву стратегію експлікації, у 
реалізації якої АК в АГД виступає засобом тактик повідомлення, нагадування, 
акцентування, пояснення й оцінювання.  

 
Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях автора: 
1. Самочорнова О. А. Інформаційна насиченість та інформативність тексту / 

О. А. Самочорнова // Вісник Житомирського державного університету імені 
І. Франка. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – № 52. – С. 225–228. 

2. Самочорнова О. А. Прикладка як актуалізатор гіперекспліцитності в 
сучасному американському газетному дискурсі / О. А. Самочорнова // Вісник 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені 
В. Н. Каразіна, 2010. – № 928. – С. 122–126. 
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3. Самочорнова О. А. Гіперексплікаційні аппозитивні моделі : пропозиційні 
схеми / О. А. Самочорнова // Вісник Харківського національного університету імені 
В. Н. Каразіна. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – № 954. – С. 154–158. 

4. Самочорнова О. А. Семантичне узгодження компонентів аппозитивної 
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5. Самочорнова О. А. Семантична типологія аппозитивних конструкцій в 
американському газетному дискурсі / О. А. Самочорнова // Нова філологія : зб. наук. 
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Подільського національного університету “Філологічні науки”. – Кам’янець-
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Схемність і надлишковість визначають аппозитивну конструкцію як 
експлікаційну модель – структуру зі стрижневого й аппозитивного елементів, мовні 
характеристики якої охоплюють більш і менш стандартні.  

В американському газетному дискурсі структурно-формальні, семантичні та 
синтактико-функціональні риси аппозитивних конструкцій переважно належать до 
більш стандартних, але використання менш стандартних і девіантних та навіть 
ненормативних є можливим як результат креативності суб’єкта дискурсу. В 
американському газетному дискурсі пропозиційні схеми, що формують ментальну 
основу аппозитивних конструкцій, реалізуються автономно або інтегруються з 
іншими, що належать до того ж чи іншого фрейму. Це є результатом операції 
фокусування та розподілення первинного й вторинного фокуса між стрижневим і 
аппозитивним елементами. 

Суб’єкт американського газетного дискурсу переважно використовує 
аппозитивну конструкцію для реалізації інформативної і дескриптивної 
прагматичних функцій; експлікаційний потенціал конструкції робить її засобом 
реалізації тактик повідомлення, нагадування, акцентування, пояснення, оцінювання.   

Ключові слова: аппозитивна конструкція; експлікаційна модель; американський 
газетний дискурс; структурно-формальні характеристики; семантичні 
характеристики; синтактико-функціональні характеристики; пропозиційні схеми; 
функція; тактика. 
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Самочёрнова О. А. Аппозитивная конструкция как экспликационная 
модель в американском газетном дискурсе. – Рукопись. 
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специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный 
университет имени В. Н. Каразина. – Харьков, 2014. 

В диссертации представлено исследование языковых, речевых, а также 
когнитивных и коммуникативных характеристик аппозитивных конструкций, 
функционирующих в американском газетном дискурсе.  

Схемный характер, формальная и содержательная избыточность определяют 
аппозитивную конструкцию как экспликационную модель – структуру, состоящую 
из стержневого и аппозитивного элементов, соединенных аппозитивной связью. 
Языковые характеристики аппозитивной конструкции включают более и менее 
стандартные, их выбор зависит от типа мыслительно-коммуникативной 
деятельности.  

В американском газетном дискурсе структурно-формальные, семантические и 
синтактико-функциональные характеристики аппозитивных конструкций в 
основном относятся к более стандартным: эти конструкции представляют собой 
структуры из двух частей с простой аппозитивной связью, контактным 
произвольным размещением элементов, между которыми нет знаков препинания, 
либо же имеются нормативно определенные пунктуационные знаки. Элементы 
таких аппозитивных конструкций представлены словами (существительными) либо 
субстантивными словосочетаниями, их денотативное содержание соотносится с 
понятийной сферой МИР ЧЕЛОВЕКА, элементы конструкции находятся в 
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отношениях ограничения/неограничения содержания, а аппозитивный элемент 
выполняет идентификационную, апелляционную и характеризационную 
семантические функции, конструкция в целом – синтаксическую функцию 
подлежащего. При этом в американском газетном дискурсе также зафиксированы 
аппозитивные конструкции, содержащие три и более элементов, образующих 
цепочки при усложнении аппозитивной связи, располагающихся дистантно, которые 
демонстрируют ненормативную (авторскую) пунктуацию, включают элементы, 
представленные другими частями речи, свободными и связанными сочетаниями 
разных типов, а также предложениями. Кроме того, имеются аппозитивные 
конструкции, в которых аппозитивный элемент выполняет партикуляризационную, 
экземплификационную, парафразийную и даже корректирующую функции, а 
конструкция в целом выступает в предложении в функции дополнения, именной 
части сказуемого, а в некоторых случаях определения и обстоятельства. Эти данные 
свидетельствуют о том, что субъект американского газетного дискурса может 
проявлять креативность при употреблении аппозитивной конструкции, используя 
широкий диапазон ее характеристик, в том числе девиантные и даже 
ненормативные. 

Ментальной основой аппозитивной конструкции являются схемы 
идентификационного и компаративного фреймов, в частности, схемы 
персонификации, классификации, характеризации, тождества, сходства и подобия. 
Однако в американском газетном дискурсе этот потенциал дополняется 
квантитативной, квалитативной, локативной и темпоральной схемами предметного 
фрейма и схемами партитивности, инклюзивности и владения посессивного фрейма. 
При этом инвентарь вербального наполнения стандартных схем расширяется, а сами 
схемы реализуются как автономно, так и интегрально, путем соединения схем 
одного либо разных фреймов. Использование аппозитивных конструкций в 
американском газетном дискурсе основано на когнитивной операции 
фокусирования, в ходе которой субъект сосредоточивает внимание на чем-то, 
выбирает для его объективации аппозитивную конструкцию и распределяет 
первичный и вторичный фокус между стержневым и аппозитивным элементами. 

Функциональный потенциал аппозитивной конструкции включает 
прагматические и стратегические функции. Среди прагматических наиболее 
типичными для данной конструкции в американском газетном дискурсе являются 
информативная и дескриптивная, менее типичной – оценочная функция. Субъект 
исследуемого дискурса использует аппозитивную конструкцию как средство 
реализации тактик сообщения, напоминания, акцентирования, пояснения и 
оценивания. Данные тактики принадлежат речевой стратегии экспликации, 
локальной стратегии привлечения внимания, глобальной информативно-
персуазивной стратегии. 

Ключевые слова: аппозитивная конструкция; экспликационная модель; 
американский газетный дискурс; структурно-формальные характеристики; 
семантические характеристики; синтактико-функциональные характеристики; 
пропозициональные схемы; функция; тактика.  
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ABSTRACT 
 
Samochornova O. A. Appositive Construction as Explicative Model in American 

Newspaper Discourse. – Manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – V. N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2014. 
This thesis presents a research into language, speech, as well as cognitive and 

communicative properties of appositive constructions functioning in American newspaper 
discourse. 

Schematicity and excessiveness indicate that the appositive construction is an 
explicative model – a structure comprising core and appositional elements, the linguistic 
features of which are more and less standard. In American newspaper discourse structural-
formal, semantic and syntactic-functional features of appositive constructions are mostly 
those belonging to more standard ones, while the use of less standard and non-standard 
including deviative and even  abnormal ones is also possible. It is the result of discourse 
subject creative activity. In American newspaper discourse, propositional schemas 
forming the mental base of appositive constructions are realized autonomously or in 
integration with others belonging to the same frame or to different ones. This results from 
focusing on a certain object, choosing the appositive construction as a means of 
verbalizing and distributing primary and secondary focus between the core and 
appositional elements. The subject of American newspaper discourse uses the appositive 
construction mostly in order to perform informative and descriptive pragmatic functions; 
the explicative potential of this construction accounts for its being a means of reporting, 
reminding, accentuating, explaining, evaluating tactics. 

Key words: appositive construction; explicative model; American newspaper 
discourse; structural features; formal features; semantic features; syntactyc-functional 
features, propositional schemes; function; tactic.  
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