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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Ствердження дискурсивної парадигми у сучасній лінгвістиці зумовлює 
посилення уваги дослідників до явищ, які є традиційними об’єктами логіко-
семантичних досліджень, оскільки саме дискурсивний підхід відкриває нові 
можливості їх осмислення. До таких явищ належить пресупозиція, яку Дж. Лакофф 
назвав “одним із найцікавіших мовних і концептуальних феноменів”.  

У сучасній прагмалінгвістиці пресупозиція залучається до аналізу імпліцитного 
змісту висловлення (Ф.С. Бацевич, О.Г. Борисова, Л.В. Лисоченко, О.С. Сищиков, 
М.Ю. Федосюк, В. Дейвіс, Ґ. Гаррас, Р. Келлер, С. Левінсон). У якості самостійного 
об’єкта дослідження, пресупозиція відокремлюється від імплікатури й інших видів 
імпліцитної інформації (О.В. Падучева, Ґ. Меґґле, Й. Петефі, А. Ульфіг,  
Дж. Ферсгойрен). Вивчаються властивості пресупозиції як способу зв’язку між 
висловленнями (О.В. Падучева, Н.Г. Семенова), як засобу маніпулятивного впливу 
(Ю.К. Пирогова), як умови, що забезпечує зрозумілість висловлення (В.Г. Гак, 
А.К. Михальска, Н.Л. Овшиєва). Досліджуються когнітивні й семантичні основи 
пресупозицій (А.Ю. Никифорова, М.А. Сивенкова, Д.В. Хворостін, Д. Франк), а 
також зв’язок пресупозицій із синтаксичними структурами (Л. Карттунен, Дж. 
Ґаздар, Е.Ф. Принс) або з умовами успішності мовленнєвих актів (Н.Д. Арутюнова,  
Ч. Філлмор, Е. Кінан). 

Особливої значущості в дискурсивній парадигмі набуває наголошення 
можливості актуалізації пресупозиції у розмовному дискурсі, тобто переходу з мови 
в мовлення (Ш. Баллі), реалізації її потенційних комунікативних властивостей 
(О.В. Падучева). Встановлення комунікативного потенціалу пресупозицій стає 
можливим в межах дискурсивно-прагматичного підходу.  

Актуальність дослідження визначається визнанням взаємозв’язку 
прагматичного й дискурсивного підходів до пресупозиції як різновиду імпліцитного 
смислу висловлення в контексті якісно нових дослідницьких процедур відповідно до 
антропоцентричних напрямів сучасної лінгвістики та необхідністю звернення до 
аналізу пресупозиції в аспекті її актуалізації у сучасному англомовному розмовному 
дискурсі. Робота сприяє вирішенню одного з найважливіших наукових завдань 
антропоцентричної лінгвістики – виявленню лінгвопрагматичних особливостей 
реалізації імпліцитних смислів у дискурсі. 

Зв’язок роботи з науковими планами. Тема дисертації відповідає профілю 
наукових досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна в межах теми “Проблеми іноземної 
філології, перекладознавства та методики в когнітивно-дискурсивній парадигмі”, 
номер державної реєстрації 0109U007962.  

Об’єктом дослідження є сучасні англомовні структурно-пресупозиційні 
висловлення. 

До структурно-пресупозиційних відносимо висловлення у формі розповідного, 
спонукального й питального речення, синтаксична структура яких передбачає 
наявність пресупозиції, наприклад: Why don’t you start talking first >> You don’t start 
talking first; I didn’t know you could dance >> You can dance; Just remember how much 
you all like me >>You all like me тощо.  



Предметом дослідження є структурно-семантичні й лінгвопрагматичні 
характеристики структурно-пресупозиційних висловлень у сучасному 
англомовному розмовному дискурсі. 

Мета дослідження полягає у визначенні структурно-семантичних і 
лінгвопрагматичних властивостей структурно-пресупозиційних висловлень у 
сучасному англомовному розмовному дискурсі.  

Відповідно до мети в роботі вирішуються такі завдання: 
 узагальнити наукові підходи до вивчення пресупозиції; 
 розглянути теоретичні підвалини дискурсивно-прагмалінгвістичного 

підходу до вивчення структурно-пресупозиційних висловлень; 
 розробити дискурсивно-прагматичну методику дослідження структурно-

пресупозиційних висловлень у англомовному розмовному дискурсі;  
 встановити структурно-семантичні типи структурно-пресупозиційних 

висловлень англійської мови; 
 виявити лінгвопрагматичні властивості структурно-пресупозиційних 

висловлень у англомовному розмовному дискурсі; 
 схарактеризувати пресупозиційні мовленнєві акти в англомовному 

розмовному дискурсі та встановити їх іллокутивні типи;  
 з’ясувати дискурсивні тактики, що реалізуються пресупозиційними 

мовленнєвими актами в англомовному розмовному дискурсі. 
У якості матеріалу слугували 2400 дискурсивних фрагментів з 

пресупозиційними висловленнями, що їх відібрано методом суцільної вибірки з 20-
ти сучасних англомовних кінофільмів та серіалів загальною тривалістю 320 годин 
звучання.  

Методологічну базу дослідження становить дискурсивна прагмалінгвістика, 
яка залучає антропоцентричний принцип аналізу мови з урахуванням усього 
комплексу аспектів її функціонування в дискурсі – структурно-семантичного, 
когнітивного, психологічного, соціального, культурного (Л.Р. Безугла, Л.М. Мінкін, 
І.П. Сусов, І.С. Шевченко).  

Для досягнення мети дослідження були застосовані такі методи: 
загальнонаукові (спостереження, опис, індукція, дедукція, інтроспекція) – для збору 
й аналізу мовного матеріалу та викладення положень дисертації; структурно-
лінгвістичні (семантичний  
та синтаксичний аналіз) – для визначення структурно-семантичних характеристик 
структурно-пресупозиційних висловлень англійської мови та їх синтаксичних 
властивостей; дискурсивно-прагмалінгвістичні (пресупозиційний, контекстуальний, 
пропозиційний, інтенційний, мовленнєвоактовий, дискурсивно-стратегічний, 
експлікація імплікатур) – для виявлення іллокутивного потенціалу структурно-
пресупозиційних висловлень і особливостей реалізації ними дискурсивних 
імплікатур, для уточнення їх стратегічного потенціалу в англомовному дискурсі; 
елементи методу кількісного аналізу – для виявлення частотності досліджуваних 
явищ.  

У роботі верифіковано дослідницьку гіпотезу: висловлення у формі 
розповідного, спонукального й питального речення, синтаксична структура яких 



передбачає наявність пресупозицій, в англомовному розмовному дискурсі 
демонструють актуалізацію цих пресупозицій у якості дискурсивних імплікатур, 
реалізуючи імплицитні мовленнєві акти різних іллокутивних типів і певні 
дискурсивні тактики.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше: 
 визначено структурно-семантичні та лінгвопрагматичні типи структурно-
пресупозиційних висловлень англійської мови; 

 виявлено особливості актуалізації структурної пресупозиції в англомовному 
розмовному дискурсі;  

 встановлено іллокутивний потенціал структурно-пресупозиційних висловлень у 
англомовному розмовному дискурсі; 

 з’ясовано дискурсивні тактики, що реалізуються за допомогою структурно-
пресупозиційних висловлень; 

 розроблено дискурсивно-прагматичну методику дослідження структурно-
пресупозиційних висловлень.  
Наукова новизна результатів дослідження може бути підсумована в таких 

положеннях, що виносяться на захист: 
1. Пресупозицією висловлення є ретроспективна інференція, що має властивість 

збереження у разі заперечення пропозиції та становить умову, порушення якої 
спричиняє семантичну аномальність висловлення. 

2. Структурно-пресупозиційними є такі висловлення, синтаксична структура 
яких виступає пресупозиційним індикатором – мовною одиницею, семантика якої 
передбачає наявність певної пресупозиції. До структурно-пресупозиційних 
відносимо й лексико-структурні пресупозиційні висловлення, які мають у якості 
індикаторів  
як синтаксичні структури, так і лексичні одиниці. 

3. Пресупозиційні індикатори поділяються на прості (питальні речення, 
підрядні синтаксичні структури, речення з герундієм і інфінітивом) та комплексні 
(сполучення простих пресупозиційних індикаторів у межах однієї синтаксичної 
єдності).  

3.1. Пресупозиції питальних (спеціальних і альтернативних) та підрядних 
речень (стверджувальних і заперечних, повних і неповних) дублюють пропозицію 
індикатора, тому граматичний час та спосіб дієслова у реченні, за посередництвом 
якого сформульована пресупозиція, збігаються з граматичним часом та способом 
дієслова  
у реченні-індикаторі.  

3.2. Підрядні речення-індикатори охоплюють такі типи: підрядні первинних 
іменних позицій (суб’єктні, предикативні й об’єктні), підрядні вторинних іменних 
позицій (атрибутивні) й підрядні адвербіальних позицій (часу, місця, причини 
тощо). Підрядне речення є пресупозиційним індикатором незалежно від 
структурних характеристик головного речення. 

3.3. Пресупозиції герундіальних та інфінітивних індикаторів, які становлять 
“стислі” імпліцитні конструкції, демонструють розгорнуту семантичну структуру й 



формулюються у вигляді синтаксично повних речень. Вони вказують на дію, 
здійснену до моменту виголошення висловлення або здійснювану в цей момент.  

4. За критерієм наявності актуалізації пресупозиційного смислу в дискурсі 
виділяються потенційні й актуальні структурно-пресупозиційні висловлення. 
Актуальні структурно-пресупозиційні висловлення демонструють інтендовану й 
неінтендовану актуалізацію пресупозиції в дискурсі. Інтендована актуалізація 
пресупозиції передбачає її експлуатацію мовцем в ініціальному дискурсивному ході 
для передачі імплікатури. Неінтендована актуалізація пресупозиції відбувається в 
реактивному дискурсивному ході адресата й має два види: 1) актуалізація 
пресупозиції як хибної/недостовірної інформації та 2) як істинної/достовірної, але 
невідомої адресату інформації.  

5. В англомовному дискурсі потенційні структурно-пресупозиційні висловлення 
реалізують експліцитні мовленнєві акти, а актуальні структурно-пресупозиційні 
висловлення – імпліцитні мовленнєві акти (конвенціоналізовані й імплікативні) 
асертивного, квеситивного, директивного й експресивного типів.  

Конвенціоналізовані мовленнєві акти реалізуються структурно-
пресупозиційними висловленнями-фразеошаблонами – риторичними й 
фокусованими питаннями, які є індикаторами пресупозиції. В імплікативних 
мовленнєвих актах виведення імплікатури відбувається на основі дискурсивного 
контексту. 

6. Мовленнєві акти асертиви реалізуються у межах тактик дискредитації, 
демонстрації переваги й підтримки, мовленнєві акти квеситиви – тактик викриття й 
вуалювання, директиви – тактики спонукання до дії, експресиви – тактик 
ликопідвищення й ликозниження адресата. 

Теоретична значущість дисертаційного дослідження визначається внеском, 
який воно робить у розвиток дискурсивно-прагматичного напрямку в лінгвістиці. 
Отримані результати сприяють подальшому поглибленню теорії імплікатур 
(встановлення особливостей актуалізації структурної пресупозиції в якості 
дискурсивної імплікатури), теорії мовленнєвих актів (встановлення іллокутивного 
потенціалу структурно-пресупозиційних висловлень) і теорії дискурсивних 
стратегій (встановлення тактик, які реалізуються за допомогою структурно-
пресупозиційних висловлень). 

Практична цінність отриманих результатів та висновків обумовлена 
можливістю їх застосування у викладанні курсів теоретичної граматики англійської 
мови (розділ “Прагматика речення”), актуальних проблем лінгвістики (розділ 
“Прагмалінгвістика”), у спецкурсах із загального мовознавства, теорії комунікації, 
дискурсології, логічної семантики, а також у наукових дослідженнях студентів і 
аспірантів. 

Апробацію результатів дослідження здійснено на 21-й науковій конференції:  
 18-ти міжнародних (“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” 

(Харків, 2007; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014); “Іноземна філологія у ХХІ 
столітті” (Запоріжжя, 2009; 2011); “Мови і світ: дослідження та викладання” 
(Кіровоград, 2010); “Актуальні проблеми германської філології” (Чернівці, 2010); 
“Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives” (Житомир, 
2011); “Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи” (Харків, 2011); 



“English in Globalized World” (Кам’янець-Подільський, 2012); “Semantik und 
Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik” (Донецьк, 
2012); “Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття” 
(Харків, 2013); “Филологические науки в ІІІ тысячелетии” (Будапешт, 2013); 
“Міжкультурна комунікація: Мова – Культура – Особистість” (Острог, 2014)); 

 2-х всеукраїнських (“Сучасна англістика: когніція, комунікація, текст” 
(Харків, 2007); “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2008)); 

 1-й міжвузівській (“Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та 
прагмалінгвістика” (Харків, 2010)). 

Результати дослідження обговорені на засіданнях кафедри німецької філології 
та перекладу мов ХНУ імені В.Н. Каразіна, кафедри англійської та німецької 
філології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. 
Короленка та лінгвістичних семінарах факультету іноземних мов ХНУ імені В.Н. 
Каразіна (червень 2012 р., травень 2014 р.).  

Публікації. Основні положення та результати дослідження викладено у 22-х 
публікаціях автора: 6-ти одноосібних статтях, опублікованих у фахових виданнях 
України, одній статті за кордоном та тезах 15-ти доповідей на конференціях.  

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із 
висновками до кожного з них, загальних висновків, додатків (6 таблиць), списку 
використаної наукової літератури (244 позиції), списку джерел ілюстративного 
матеріалу (97 позицій). Загальний обсяг дисертації – 246 сторінок, обсяг основного 
тексту – 200 сторінок. Для ілюстрації положень роботи в тексті наведено 4 таблиці  
й 244 дискурсивні фрагменти масиву емпіричного матеріалу. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми та її актуальність, визначено об’єкт, предмет, 

мету й завдання, методи дослідження, розкрито його новизну, теоретичне й 
практичне значення, зазначено апробацію його результатів. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні основи дискурсивно-
прагмалінгвістичного дослідження пресупозиції” розкрито теоретико-
методологічну базу дослідження та пояснено його термінологічний апарат.  

Пресупозиція висловлення є ретроспективною інференцією, що становить 
умову, порушення якої призводить до семантичної аномальності висловлення (Н.Д. 
Арутюнова, І.М. Кобозєва, М.В. Нікітін, О.В. Падучева). Ретроспективність є 
основною властивістю пресупозиції і означає її збереження у разі заперечення 
пропозиції.  

Пресупозиції класифікуються за трьома критеріями: 1) концепт існування 
(екзистенційні та неекзистенційні пресупозиції,) 2) відповідність реальному стану 
речей (фактивні, нефактивні та контрафактивні), 3) рівень мовної одиниці, з якою 
семантично пов’язана пресупозиція (лексичні та структурні). Під семантичною 
пресупозицією розуміється віртуальний імпліцитний асертивний смисл, 
притаманний реченню у нульовому контексті, під прагматичною – припущення 
адресанта про знання адресатом певної інформації, що є водночас імпліцитним 



елементом значення мовної одиниці та частиною його когнітивного фонду (В.З. 
Дем’янков).  

Відмінністю пресупозиції від імплікатури є інтендована передача останньої у 
дискурсі (Ґ.П. Ґрайс). Проте, пресупозиція може виступати у якості імплікатури 
(експлуатуватися мовцем для передачі інформації). Фонові знання ототожнюються 
з когнітивним (пресупозиційним) фондом, який співвідноситься з пресупозицією як 
ціле й частина та як віртуальне (потенційне) й реальне (актуальне) (В.В. Красних).  

Дискурс визначаємо як мисленнєво-комунікативну мовленнєву взаємодію у 
широкому (ситуативно-комунікативному, соціокультурному, когнітивно-
психологічному) контексті, зафіксовану текстом. У процесі цієї взаємодії мовці 
використовують мовні засоби, керуючись дискурсивною стратегією – когнітивно-
прагматичною програмою розподілу комунікативних актів і добору мовних засобів. 
Дискурсивна тактика є проявом стратегії у межах одного дискурсивного ходу. 
Стратегії й тактики, засобом реалізації яких виступає експлуатація пресупозиції,  
є маніпулятивними. Під маніпуляцією розуміємо цілеспрямований, прихований 
психо-комунікативний вплив на адресата, що забезпечує зміну взаємопов’язаних 
алгоритмів функціонування свідомості (А.А. Калита). 

Методика дослідження базується на дискурсивно-прагматичній методології. 
Процедура дослідження охоплює такі етапи: 

1. Відбір фактичного матеріалу. До складу відібраних дискурсивних фрагментів 
належать структурно-пресупозиційні висловлення (далі – СПВ) з мінімальним 
мовним контекстом, який відповідає реактивному ходу або опису невербальної 
реакції адресата. 

2. Індуктивне узагальнення мовного матеріалу, формулювання гіпотези.  
3. Верифікація гіпотези. 
3.1. Уточнення гіпотези шляхом зіставлення з результатами інших розвідок і з 

методологічними концепціями сучасної прагмалінгвістики.  
3.2. Дедуктивний аналіз СПВ у дискурсі на предмет їх структурно-семантичних 

і лінгвопрагматичних властивостей. Для аналізу залучається широкий дискурсивний 
контекст. Наприклад: С’юзан раніше зустрічалась з Майком, зараз живе з Айаном, 
але останнім часом розуміє, що її кохання до Майка не пройшло; Майк, 
сподіваючись знову завоювати почуття С’юзан і похитнути позиції Айана, в 
непрямий спосіб повідомляє йому, що є причини вважати, що С’юзан все ще кохає 
його, Майка:  

(1) MIKE: She didn’t seem to mind when I kissed her. +>> I kissed her 
IAN: What? Did he just kiss you? 
SUSAN: No, it was days ago (Desperate Housewives). 
Пресупозиція підкресленого висловлення есплікується після  

знака +>> (“пресупонує та випливає дискурсивно”). Дискурсивний контекст 
дозволяє зробити висновок про інтенцію автора СПВ проінформувати присутню 
особу про зміст пресупозиції. Для цього автор експлуатує пресупозіцію, яка 
актуалізується в реактивному дискурсивному ході фактичного адресата СПВ, 
котрий висловлює здивування, що свідчить про те, що він розпізнав раніше 
невідому йому пресупозицію, як того й хотів автор. Пресупозиція актуалізується в 



дискурсі в якості імплікатури I kissed her, реалізується імплікативний мовленнєвий 
акт (далі – МА) асертив у межах дискурсивної тактики демонстрації переваги.  

3.3. Систематизація отриманих даних і кількісні підрахунки.  
У другому розділі “Cтруктурно-семантичні типи структурно-

пресупозиційних висловлень в англомовному розмовному дискурсі” 
встановлено структурно-семантичні властивості індикаторів структурної 
пресупозиції.  

Пресупозиційний індикатор є мовною одиницею, семантика якої передбачає 
наявність пресупозиції. Висловлення зі структурними пресупозиціями мають у 
якості індикатора синтаксичну структуру (Л. Карттунен). Крім лексичних і 
структурних пресупозиційних індикаторів, виокремлюємо також лексико-
структурні, які поєднують лексичні одиниці й синтаксичні структури.  

За структурними характеристиками пресупозиційних індикаторів виділено 
прості та комплексні СПВ. Серед простих СПВ – висловлення питальної структури 
(спеціальні та альтернативні питання), підрядної структури (підрядні речення) та 
висловлення з герундієм. Наприклад, спеціально-питальне висловлення Who are you 
going out with? пресупонує You are going out with (someone), альтернативно-питальне 
висловлення Are you going to wait for him to sit down, or are you going to stand on a 
coffee table? пресупонує You are going to wait for him to sit down, or you are going to 
stand on a coffee table, а складнопідрядне висловлення з підрядним часу I noticed it 
when I got up to get a glass of water пресупонує I got up to get a glass of water. 
Герундій у якості пресупозиційного індикатора розуміється як імпліцитна стисла 
структура: висловлення Being dumped by you obviously agrees with her пресупонує 
Somebody (she) was dumped/has been dumped by you. 

У простих лексико-структурних пресупозиційних висловленнях індикатори 
представлені герундієм та інфінітивом у якості структурної складової і фактивними 
лексичними одиницями, до яких належать дієслова та прикметники, семантика яких 
презентує дію як факт (дієслова realise, regret, thank, see тощо, прикметники glad, 
exciting, lucky, mad та ін.) (Ч. Філмор): висловлення з герундієм Thank you for calling 
attention to our error пресупонує You (have) called attention to our error, а 
висловлення з інфінітивом I actually saw him leave пресупонує He left. 

Комплексні структурні й лексико-структурні індикатори становлять 
сполучення простих у межах однієї синтаксичної єдності: висловлення Just think 
about what you went through the last time you quit пресупонує a) You went through 
something & b) You quit & c) You went through something the last time you quit. 

Пресупозиції питальних та підрядних речень (стверджувальних  
і заперечних, повних і неповних) дублюють пропозицію індикатора, тому 
граматичний час та спосіб дієслова у реченні, за посередництвом якого 
сформульована пресупозиція, співпадає з часом та способом дієслова у реченні-
індикаторі. Підрядні речення є пресупозиційними індикатороми незалежно від 
структурних характеристик головного речення. 

Пресупозиції герундіальних та інфінітивних пресупозиційних індикаторів, які 
становлять “стислі” імпліцитні конструкції, демонструють розгорнуту семантичну 
структуру й формулюються у вигляді синтаксично повних речень. Вони вказують на 



дію, здійснену у минулому до моменту виголошення речення або здійснювану в цей 
момент. 

У третьому розділі “Лінгвопрагматичні властивості структурно-
пресупозиційних висловлень в англомовному розмовному дискурсі” здійснено 
аналіз функціонування структурної пресупозиції у дискурсі, виходячи з наявності 
актуалізації пресупозиційного смислу. Виділено потенційні та актуальні СПВ. 

У потенційних СПВ пресупозиція не актуалізується, тобто сприймається 
комунікантами як мовчазне припущення про істинність фактів, що забезпечує 
адекватне розуміння висловлення, як у фрагменті (2), де друзі намагаються 
помиритися: 

(2) JOEY: Hey listen, I’m sorry about what happened. >> (Something) happened 
CHANDLER: Yeah, me too (Friends).  
Актуальні СПВ демонструють інтендовану й неінтендовану актуалізацію 

пресупозиції в дискурсі. Інтендована актуалізація передбачає експлуатацію 
пресупозиції мовцем для передачі імплікатури: дівчина хоче познайомити відомого 
актора з подругою і, щоб викликати його інтерес, у непрямий спосіб повідомляє, що 
та вміє готувати:  

(3) RACHEL: Um, this is gonna sound kinda goofy but uhhm, my friend over there, 
who cooks by the way, um, she thinks you’re cute. +>> (Somebody > my friend) 
cooks 
VAN DAMME: You don’t think I’m cute? (Friends). 
Неінтендована актуалізація відбувається в реактивному висловленні й має 

два види: 1) як хибної/недостовірної інформації та 2) як істинної/достовірної, але 
невідомої адресату інформації. Перший випадок проілюстровано у фрагменті (4), де 
мовець припускає, що колега не любить свою роботу, та цікавиться причинами 
цього; адресат спростовує пресупозицію:  

(4) HOLMES: Why do you suppose you hate your job so much? >> You hate your job 
(so much) 
WATSON: I don’t hate my job (Elementary). 
У другому випадку пресупозиція експлікується в реактивному ході адресата, з 

якого видно, що той не знав про її зміст: Нет питає Ділана про причину 
роздратування, допускаючи, що нею є його дівчина (Келлі), і намагається 
виправдати те, що під час відсутності Ділана вона зустрічалася з його другом, 
Брендоном, про що Ділан не знав: 

(5) NAT: Is it Kelly? 
DYLAN: I don’t know, maybe. 
NAT: I don’t know, maybe! What did you expect? You take off, you don’t write, you 
don’t call. You can’t blame her for going out with Brandon. >> She was going out 
with Brandon 
DYLAN: What did you say? (Beverly Hills) 
В англомовному дискурсі потенційні СПВ реалізують експліцитні МА, а 

актуальні – імпліцитні МА (конвенціоналізовані й імплікативні) асертивного, 
квеситивного, директивного й експресивного типів. 

Конвенціоналізовані МА реалізуються СПВ-фразеошаблонами – риторичними 
й фокусованими питаннями. Під фокусованими питаннями розуміємо висловлення 



питальної форми з високим ступенем конвенціоналізації, семантична структура 
котрих містить пресупозиційну імплікатуру (Т.В. Булигіна, Д. Болінжер). Такі 
питання допускають відповідь “Так”, але вимагають подальшої специфікації у 
випадку заперечної відповіді: 

(6) SHELDON’S MOTHER: Do you know what the secret ingredient is? > What is 
the secret ingredient? +>> (Something) is the secret ingredient 
PENNY: Love?  
SHELDON’S MOTHER: Lard (Big Bang Theory). 
Риторичні питання становлять питальні речення, які не є власне питаннями й 

належать до специфічних засобів вираження імпліцитного смислу (Й. Майбауер). У 
їх основі лежать спеціально-питальні речення з хибною/недостовірною 
пресупозицією: один з друзів пропонує іншому покинути вечірку через прихід 
незваного гостя – колишнього хлопця господині, до якої співрозмовник має почуття, 
на що отримує відмову: 

(7) SHELDON: So I guess we’ll be leaving now. 
LEONARD: Why should we leave? >> We should leave +> We don’t have to leave 
(Big Bang Theory). 
В імплікативних МА виведення пресупозиційного смислу здійснюється на 

ґрунті дискурсивного контексту: редактор шкільної газети питає голову шкільної 
ради, чому обговорювана проблема (введення офіційного стилю одягу серед учнів) 
не була раніше представлена в порядку денному, у такий спосіб доводячи цю 
інформацію до відома присутніх: 

(8) ANDRIA: Is there a reason that this item was not on a published agenda? +>> 
This item was not on a published agenda 
DR. EPHARDT: It wasn’t?  
ANDRIA: No, sir, it was not (Beverly Hills). 
Пресупозиційні МА реалізуються в межах низки маніпулятивних тактик. Для 

МА асертивів характерні тактики дискредитації, демонстрації переваги й 
підтримки. У разі тактики дискредитації один із мовців має намір зашкодити 
іміджу іншого в очах третьої особи, для якої призначена пресупозиція і яка, згідно з 
розрахунком автора СПВ, має змінити своє ставлення до формального адресата з 
позитивного  
на негативне: Майк і Айан, суперники за серце С’юзан, попередньо домовилися, що 
вона дістанеться тому, хто виграє партію в покер; не зважаючи на свій програш, 
Майк не має наміру здаватися – звертаючись до Айана, він сповіщає про це С’юзан: 

(9) MIKE: Susan doesn’t have to marry you because you won her in a game of cards! 
+>> You won her in a game of cards [Susan looks shocked] (Desperate Housewives) 
Тактика демонстрації переваги застосовується у випадках, коли автор СПВ 

експлуатує пресупозицію, зміст якої (невідомий адресатові) може підвищити позиції 
автора в очах адресата: Рос і Рейчел, котрі разом виховують доньку, домовились, що 
кожен має право жити своїм життям; однак, Рос все ще має до Рейчел почуття; він 
намагається викликати ревнощі Рейчел, запросивши у гості випадкову знайому:  

(10) RACHEL: <...> … somebody here? 
ROSS: Oh, yeah, yeah that’s Michelle. 
RACHEL: Who? 



ROSS: Oh, just this woman I’ve been seeing. +>> I’ve been seeing (somebody > 
a woman)  
RACHEL: You’ve being seeing someone? (Friends)  
Тактика підтримки передбачає, що автор СПВ експлуатує пресупозицію з 

метою висловити інформацію, котру адресат з певних причин не може 
вербалізувати; автор є дружнім до адресата і, вважаючи, що йому необхідно почути 
від стороннього та визнати гірку правду, бере на себе цю місію: один з друзів 
намагається пояснити іншим, чому він не запросив у гості дівчину, з якою у нього 
закінчилися стосунки, але не може закінчити фразу, тому один зі слухачів робить це 
за нього: 

(11) RAJ: Why don’t you ask her to come up? 
LEONARD: I don’t know, it’s still a little weird since, you know… 
HOWARD: …she dumped you? +>> She dumped you 
LEONARD: She didn’t dump me, we were just in different places in our relationship! 
(Big Bang Theory). 
МА квеситиви реалізуються у межах тактик викриття та вуалювання. У разі 

тактики викриття автор СПВ інформує адресата про те, що йому відомий зміст 
пресупозиції, який той волів би зберегти у таємниці: до рук інспектора, що розслідує 
убивство, потрапили фотографії, які дають привід для підозри, що його колишній 
колега, приватний детектив, стежив за жертвою; капітан питає детектива про 
причину стеження, даючи зрозуміти, що факт стеження йому відомий: 

(12) GREGSON: We were hoping you would be able to tell us why you were trailing 
this girl two weeks ago. +>> You were trailing this girl two weeks ago 
DETECTIVE: I haven’t seen her before in my life (Elementary). 
Тактику вуалювання від тактики викриття відрізняє позиція автора СПВ. Він не 

впевнений у істинності пресупозиції та експлуатуює її, розраховуючи на те, що той 
втратить пильність і підтвердить зміст пресу позиції: лікар підозрює свого пацієнта 
у наркозалежності й питає, які саме наркотики він вживає, розраховуючи отримати 
підтвердження самого факту вживання:  

(13) HOUSE: What kinda drugs you into? +>> You are into (a certain kind of) drugs 
CHASE: [quickly] You don’t have to talk about that right now. 
JACK: [unaffected] No, that’s okay. I don’t keep secrets from them. They know I did 
drugs before our parents died (House MD). 

 МА директиви реалізуються у межах тактики спонукання до дії: автор 
намагається нав’язати адресатові зміст експлуатованої пресупозиції та спонукати 
його до здійснення предикованої дії: жінка цікавиться в колишнього чоловіка, який 
все ще проживає в її будинку, коли він переїде, спонукаючи його до цього:  

(14) BREE: So, when are you moving out? +>> You are moving out 
ORSON: Actually I’m not (Desperate Housewives). 

 МА експресиви реалізуються у межах тактик ликопідвищення та ликозниження 
адресата або третьої особи. Ключовою інтенцією автора СПВ у разі тактики 
ликопідвищення адресата є довести до його відома пресупозиційну інформацію, 
яка, згідно з припущенням автора, буде ним позитивно сприйнята: професор 
висловлює своє схвалення одному зі студентів, посилаючись на гарні відгуки іншої 
студентки про нього: 



(15) PROFESSOR: No wonder Kelly had such nice things to say about you. +>> 
Kelly had such nice things to say about you 
BRANDON: The feeling is mutual (Beverly Hills). 

 Тактика ликозниження адресата або третьої особи застосовується з метою 
принизити адресата або особу, що є предметом обговорювання, як це ілюструє 
наступний діалог старшокласників престижної школи про надто просте вбрання 
нової учениці: 

(16) DYLAN: Bren, you know that girl? 
BRENDA: Yeah, that’s my freshman buddy. 
DYLAN: What farm school did she escape? +>> She escaped from a farm school 
(Beverly Hills). 

 Істинність пресупозиції, що експлуатується у межах дискурсивної тактики 
ликозниження, є здебільшого нерелевантною. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У лінгвістичній семантиці пресупозиція висловлення становить ретроспективну 

інференцію, що є умовою, порушення якої спричиняє семантичну аномальність 
висловлення.  

У залежності від рівня мовної одиниці – пресупозиційного індикатора, 
пресупозиції належать до лексичного або структурного типів. Висловлення, 
синтаксична структура яких виступає пресупозиційним індикатором, належать до 
структурно-пресупозиційних. Крім лексичних і структурних пресупозиційних 
індикаторів, виокремлюємо також лексико-структурні, які поєднують лексичні 
одиниці й синтаксичні структури.  

Структурні пресупозиційні індикатори поділяються на прості, що представлені 
структурами одного виду, та комплексні – складні мовленнєві конструкції, що 
об’єднують у собі прості індикатори.  

Пресупозиції питальних та підрядних речень дублюють пропозицію індикатора, 
тому граматичний час та спосіб дієслова у реченні-пресупозиції збігається з часом 
та способом дієслова у реченні-індикаторі. Підрядне речення є пресупозиційним 
індикатором незалежно від структурних характеристик головного речення. 

Пресупозиції герундіальних та інфінітивних індикаторів, які становлять 
“стислі” імпліцитні конструкції, демонструють розгорнуту семантичну структуру й 
формулюються у вигляді синтаксично повних речень. Вони вказують на дію, 
здійснену до моменту виголошення висловлення або здійснювану в цей момент.  

За критерієм наявності актуалізації пресупозиційного смислу в дискурсі СПВ 
демонструють два типи – потенційні та актуальні. 

У потенційних СПВ інформація, що складає зміст пресупозиції, відома 
комунікантам та складає когнітивну основу для адекватної інтерпретації 
висловлення. Актуальні СПВ мають місце у випадках актуалізації пресупозиції у 
дискурсі, яка може бути інтендованою та неінтендованою мовцем.  

Серед імпліцитних мовленнєвих актів, котрі реалізуються актуальними СПВ, 
виокремлюються конвенціоналізовані (висловлення-фразеошаблони) та імплікативні 
(висловлення, що не мають стійкої форми). Пресупозиційні МА представлені 



асертивним, квеситивним, директивним та експресивним типами та є засобом 
втілення низки маніпулятивних тактик – дискредитації, демонстрації переваги, 
підтримки, викриття, вуалювання, спонукання до дії, ликопідвищення й 
ликозниження адресата. 

Перспективи дослідження полягають у поглибленні аналізу ролі пресупозицій у 
якості індикаторів імпліцитних смислів у англомовному дискурсі, а також у 
залученні діахронічного і контрастивного аспектів. 
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Юшина Т.С. Структурно-пресупозиційні висловлення в англомовному 
дискурсі: семантика і прагматика. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 
спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України. – Харків, 2014. 

До структурно-пресупозиційних належать висловлення, синтаксична структура 
яких передбачає наявність пресупозиції – ретроспективної інференції, що становить 
умову, порушення якої призводить до семантичної аномальності висловлення. Такі 
висловлення поділяються на прості (що містять структури одного виду: питальні  
та підрядні речення, герундіальні та інфінітивні звороти) та комплексні (що містять 
поєднання простих структур).  

У сучасному англомовному розмовному дискурсі за критерієм наявності 
актуалізації пресупозиції виокремлюються потенційні й актуальні структурно-
пресупозиційні висловлення: у потенційних пресупозиційна інформація відома 
комунікантам і не актуалізується, для актуальних характерна неінтендована або 
інтендована актуалізація пресупозиції у вигляді імплікатури. Імпліцитні мовленнєві 
акти, що реалізуються актуальними структурно-пресупозиційними висловленнями, 
представлені асертивним, квеситивним, директивним та експресивним 
іллокутивними типами та є засобом здійснення низки маніпулятивних дискурсивних 
тактик.  

Ключові слова: актуалізація, дискурс, імплікатура, мовленнєвий акт, 
пресупозиція, пресупозиційний індикатор, синтаксична структура, структурно-
пресупозиційне висловлення, маніпулятивна тактика. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный 
университет имени В.Н. Каразина Министерства образования и науки Украины. – 
Харьков, 2014. 
Структурно-пресуппозиционными являются высказывания, синтаксическая 

структура которых предполагает наличие пресуппозиции – ретроспективной 
инференции, которая представляет собой условие, нарушение которого приводит к 
семантической аномальности высказывания. Ретроспективность является основным 
свойством пресуппозциии и означает ее сохранение в случае отрицания пропозиции. 
К структурно-пресуппозиционным высказаваниям, к которым относим и лексико-

структурные (включающие как лексические единицы, так и синтаксические 
структуры), подразделяются на простые, содержащие структуры-индикаторы 
пресуппозиций одного вида (вопросительные и придаточные предложения, 
герундиальные и инфинитивные группы) и комплексные, объединяющие в себе 
простые структуры.  
Пресуппозиции вопросительных и придаточных предложений (утвердительных и 

отрицательных, полных и неполных) дублируют пропозицию индикатора, в отличие 



от пресуппозиций герундиальных и инфинитивных оборотов, представляющих 
собой «сжатые» имплицитные конструкции.  
В современном англоязычном разговорном дискурсе выделяются потенциальные 

и актуальные структурно-пресуппозиционные высказывания.  
В потенциальных структурно-пресуппозиционных высказываниях 

пресуппозиционная информация не актуализуется, она известна участникам 
коммуникации и составляет когнитивную основу для адекватной интерпретации 
высказывания.  
Актуальные структурно-пресуппозиционные высказывания имеют место в случае 

актуализации пресуппозиции в дискурсе – интендированной, когда пресуппозиция 
эксплуатируется для передачи импликатуры, и неинтендированной, когда в 
ответном дискурсивном ходе адресата имеет место актуализация пресуппозиции как 
ложной/недостоверной или достоверной, но неизвестной адресату информации.  
В англоязычном дискурсе потенциальные структурно-пресуппозиционные 

высказывания выражают эксплицитные речевые акты, а актуальные 
пресуппозиционные высказывания – имплицитные речевые акты 
(конвенционализированные и импликативные) ассертивного, квеситивного, 
директивного и экспрессивного типов.  
Конвенционализированные речевые акты реализуются структурно-

пресуппозиционными высказываниями-фразеошаблонами – риторическими и 
фокусированными вопросами. В импликативных речевых актах выведение 
импликатуры осуществляется на основе дискурсивного контекста.  
Речевые акты ассертивы реализуются в рамках тактик дискредитации, 

демонстрации превосходства и поддержки, речевые акты квеситивы – тактик 
разоблачения и вуалирования, речевые акты директивы – тактики побуждения к 
действию, речевые акты экспрессивы – тактик ликоповышения и ликопонижения.  
Ключевые слова: актуализация, дискурс, импликатура, пресуппозиция, 

пресуппозиционный индикатор, речевой акт, синтаксическая структура, структурно-
пресуппозиционное высказывание, манипулятивная тактика. 

 
ABSTRACT 

Yushyna T.S. Structural Presuppositional Utterances in English Discourse: 
Semantics and Pragmatics. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology, Specialty 10.02.04 – Germanic 
languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University of the Ministry of Education and 
Science of Ukraine. – Kharkiv, 2014. 

Structural presuppositional utterances are those whose syntactic structure is 
associated with a certain presupposition (retrospective inference, condition leading to 
semantic anomaly of the utterance if violated). Structural presuppositional utterances are 
classified into simple (those containing structures of one type like interrogative sentences 
and subordinate clauses, gerund and infinitive groups) and complex ones (those containing 
combinations of simple structures).  

According to the criterion of actualization, structural presuppositional utterances in 
modern English colloquial discourse are classified into potential and actual ones: the 
presuppositional information of potential utterances is known to the communicants and 



thus not actualized, whereas actual utterances are characterized by unintended or intended 
actualization of presupposition as an implicature. Implicit speech acts performed through 
structural presuppositional utterances are represented by assertive, quesitive, directive and 
expressive illocutionary types and are means of implementing several discursive tactics.  

Key words: actualization, discourse, implicature, presupposition, presupposition 
indicator, syntactic structure, speech act, structural presuppositional utterance, 
manipulative tactics. 
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