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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферована робота присвячена дослідженню структурно-семантичних й 
комунікативно-функціональних особливостей гармонійного маритального 
діалогічного дискурсу. 

Для сучасної лінгвістики, з її увагою до людського чинника в мові, 
характерним є звернення до широкого кола проблем, що «стосуються як 
природи людського розуму й інтелекту, так і його поведінки, що виявляється 
у всіх процесах взаємодії людини з навколишнім світом і іншими людьми» 
(О.С. Кубрякова). У межах антропоцентричного підходу до мовних явищ 
пильний інтерес викликає вивчення системи мови у галузі комунікації, 
організації і форм міжособистісної взаємодії в різних типах діалогічного 
дискурсу, серед яких важливе місце займає сімейний дискурс. Сімейна 
комунікація вивчається фахівцями в області психології (К.А. Абульханова-
Славська, П. Вацлавік, К.В. Криченко, Дж. Пал), соціології (О.В. Антонюк, 
І.В. Гребенників, В.Н. Куніцина, А.Г. Харчев, М.Є. Єлютіна, С. Воглер), 
філософії (О.Н. Авер'янов, І.Ф. Дементьєва, А.Є. Мачехін, Є.В. Попов, 
П.Р. Бенсон). 

Найбільш дослідженою складовою сімейного дискурсу в 
лінгвістичному плані є типові сімейні комунікації (А.А. Бігарі, 
Є.В. Бондаренко, Я.О. Бондаренко, Д. Таннен), сімейна мова 
(В.Ю. Дроботенко, Л.А. Капанадзе, Я.Т. Ритникова, А.Г. Смірнова, 
Р.Р. Чайковський, Х.Л. Менкен), рольові стосунки в сім'ї (А.Н. Байкулова, 
О.І. Гридасова), організація матримоніальних стосунків (О.В. Бровкіна, 
Д.Л. Колоян, А.А. Семенюк, В.В. Якуба), комунікація батьків і дітей та 
дитячий дискурс (В.М. Козлова, Н.Г. Мальцева, О.Ю. Мойсеєнко, 
Б. Аукруст, M. Чойнард). Описані лінгвокогнітивні параметри сімейного 
дискурсу (Г.А. Гуняшова, Ю.В. Железнова, Г.А. Огаркова, Н.Н. Рухленко, 
М.А. Терпак, А.С. Трущинська), гендерні аспекти сімейних стосунків 
(Н.Д. Борисенко, А.А. Семенюк, С.A. Басов, Дж. Блейн), особливості 
використання невербальних компонентів у сімейній комунікації 
(Л.В. Солощук). 

Проте маритальний діалогічний дискурс, що є міжособистісною 
комунікацією між чоловіком і жінкою, метою яких є створення, розвиток і 
підтримка гармонійних матримоніальних (сімейних) стосунків, залишається 
об’єктом сучасних лінгвістичних досліджень. Він складається з двох етапів: 
предматримоніального (зав'язування і розвиток стосунків, що призводять до 
шлюбу) і матримоніального (власне шлюб), аналіз яких представляє інтерес з 
огляду на виявлення впливу розвитку стосунків між людьми на формування і 
зміну традиційних для них мовних і комунікативних традицій. 
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Актуальність роботи обумовлена властивою сучасній лінгвістиці 
антропоцентричною орієнтацією у дослідженні комунікативних процесів у 
різних ситуаціях соціально значимого спілкування, серед яких спілкування в 
сім'ї традиційно залишається первинним, багато в чому визначальним для 
всіх інших аспектів життєдіяльності і соціально-комунікативної активності 
індивіда, що стимулює дослідження проблем гармонійної міжособистісної 
комунікації у межах маритального діалогічного дискурсу з врахуванням 
предматримоніального і матримоніального етапів його розвитку. 

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертаційне дослідження 
виконане в рамках наукових тем факультету іноземних мов Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна «Когнітивні й комунікативні 
проблеми дискурсу та навчання іноземних мов», номер державної реєстрації 
0106U002233, і «Проблеми іноземної філології, перекладознавства та 
методики в когнітивно-дискурсивній парадигмі», номер державної реєстрації 
0109U007962. 

Мета дослідження полягає у визначенні структурно-семантичних і 
комунікативно-функціональних особливостей організації сучасного 
англомовного маритального діалогічного дискурсу на основі вивчення 
предматримоніального і матримоніального дискурсів. 

Для досягнення поставленої в роботі мети вирішуються такі завдання: 
- обґрунтування теоретико-методологічних основ дослідження 
маритального діалогічного дискурсу; 
- встановлення особливостей організації маритального діалогічного 
дискурсу; 
- виявлення структурно-семантичних і прагматичних особливостей 
вербального і невербального оформлення комунікативних ситуацій 
знайомства, залицяння, весілля як складових предматримоніального 
діалогічного дискурсу; 
- досліджувати вербальні та невербальні особливості комунікативної 
поведінки подружжя в матримоніальному діалогічному дискурсі, 
заснованому на гармонійності сімейного союзу; 
- вивчити комунікативні стратегії і тактики, сприяючи гармонійній побудові 
предматримоніальних і матримоніальних стосунків; 
- проаналізувати мовні одиниці, що відображають становлення 
маритальних стосунків;  
- визначити особливості функціонування «подружньої домашньої мови» в 
матримоніальному діалогічному дискурсі. 

Об'єктом дослідження виступає гармонійний маритальний діалогічний 
дискурс. 
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Предметом дослідження обрані структурно-семантичні й 
комунікативно-функціональні характеристики предматримоніального і 
матримоніального дискурсів як складових гармонійного маритального 
діалогічного дискурсу. 

Матеріалом дослідження служить корпус з 4000 діалогічних фрагментів 
маритального діалогічного дискурсу (1500 діалогічних фрагментів 
предматримоніального діалогічного дискурсу і 2500 фрагментів 
матримоніального діалогічного дискурсу). Приклади отримані методом 
суцільної вибірки з художніх творів сучасних британських і американських 
авторів загальним об'ємом 10000 сторінок. 

Методологічною основою дослідження є антропоцентрична парадигма 
в лінгвістиці. Конкретно-науковою методологією дослідження є 
комунікативно-дискурсивний підхід до мовленнєвих явищ та 
закономірностей їх функціонування, що дозволяє спиратися на теорію 
мовленнєвої діяльності (В.В. Богданов, Є.В. Клюєв, О.О. Леонтьєв, 
Й.А. Стернін, Р. Лакофф), теорію функціоналізму (А.В. Бондарко, 
Е.М. Вольф, В.З Демьянков, А.Е.  Левицький, Т. Парсонс), теорію дискурсу 
(Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова, Т. ван Дейк, В.І. Карасик, М.Л. Макаров, 
А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, Г.Г. Слишкин, Л.В. Солощук), положення 
сучасної лінгвопрагматики (Г.Г. Почепцов, І.П. Сусов, І.С. Шевченко, 
Л.Р. Безугла, Ш. Блум-Кулка, Дж. Лич, Дж. Серль), теорію невербальної 
комунікації (І.Н. Горєлов, В.О. Лабунська, К.Ф. Сєдов, Г.Є. Крейдлін, 
Л.В. Солощук, M. Арджайл, П. Екман, Дж.Е. Холл, Е. Кендон, M.Л. Непп, 
A.K. Мехрабіан), положення соціолінгвістики (Р.Т. Белл, С.П. Крисін). 

Основними методами дослідження є: інтерпретаційно-текстовий і 
контекстуальний аналіз, які послугували для виділення діалогічних 
фрагментів (майбутнього) подружжя, які характеризують їх як партнерів, що 
будують гармонійні маритальні стосунки; метод дискурс-аналізу, який 
дозволив виявити характерні особливості маритального діалогічного 
дискурсу на обох етапах його розвитку, прагмалінгвістичний підхід дозволив 
проаналізувати використовувані для побудови гармонійного сімейного союзу 
стратегії й тактики, що реалізуються за допомогою певних мовленнєвих 
актів; лексико-семантичний аналіз надав можливість дослідити особливості 
мовних одиниць, які відображають становлення маритальних стосунків; 
також використовувались елементи кількісного аналізу і дослідницькі 
прийоми лінгвістичного спостереження, класифікації та систематизації 
даних. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що в ній вперше на 
матеріалі сучасної англійської мови представлені особливості організації 
маритального діалогічного дискурсу як утворення, що включає 
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предматримоніальний етап, метою якого є побудова гармонійних подружніх 
взаємин між чоловіком і жінкою, та власне матримоніальний; визначені 
структурно-семантичні й комунікативно-функціональні характеристики 
предматримоніального діалогічного дискурсу, що складається з 
комунікативних ситуацій знайомства, залицяння, весілля; виявлені 
комунікативно-функціональні особливості матримоніальної комунікації, що 
забезпечує гармонійні стосунки подружжя. 

Наукова новизна отриманих результатів може бути узагальнена в 
наступних положеннях, що виносяться на захист: 
1. Основною мовленнєвою стратегією в маритальному діалогічному 
дискурсі є стратегія гармонізації, яка сприяє встановленню, розвитку та 
збереженню гармонійних сімейних стосунків. Маритальний діалогічний 
дискурс складається з предматримоніального і матримоніального діалогічних 
дискурсів, перший з яких відповідає початку формування і розвитку 
стосунків, що призводять до шлюбу, а другий – розвитку безпосередньо 
подружніх стосунків. 
2. Предматримоніальний діалогічний дискурс включає комунікативні 
ситуації знайомства, залицяння і весілля: 
 У КС знайомства стратегія співпраці, метою якої є встановлення 
гіпердовірчих стосунків між комунікантами, що виключають конфліктно 
орієнтовані установки, реалізується за допомогою мовленнєвих актів (далі – 
МА) компліменту і похвали, які направлені на формування суперпозитивної 
емоційної реакції співрозмовника і відрізняються підвищеною 
експресивністю, суб'єктивністю оцінки і наявністю (великого/невеликого) 
перебільшення. Адресант-чоловік привертає увагу адресата-жінки, 
використовуючи ланцюжок МА квеситівів будь-якої тематики, часто – 
стереотипного змісту, які ідентифікуються як прагнення до знайомства лише 
за умови їх акумуляції. Для цієї ситуації характерне використання непрямих 
МА – пропозиції допомоги і прохання про допомогу, оформлені у вигляді 
жарту, розиграшу з використанням вигаданих назв, імен, ситуацій, мета яких 
– жартівливо завуалювати експліцитний намір познайомитися. 
 У КС залицяння мовленнєва стратегія гармонізації, метою якої є 
встановлення довгострокового контакту, реалізується за допомогою МА 
компліменту, похвали, звернення з тенденцією до мовної гри, мовних 
експериментів і створення нових номінацій. Вербальні засоби в КС 
залицяння характеризуються синтаксичною незалежністю і інтонаційною 
завершеністю. Невербальні засоби спілкування демонструють збільшення 
щільності їх вживання, що обумовлене переміщенням комуникантів з 
периферійної дискурсивної зони спілкування в маргінальну, з перспективою 
переходу в ядерну, забезпечуючи таким чином скорочений код спілкування, 
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тобто здатність до адекватного декодування кінесичних, просодичних і 
проксемічних комунікативних компонентів індивідуального характеру. 
 Комунікативна ситуація весілля, будучи складним багатоетапним 
процесом з ритуалізованою комунікативною складовою, знаходить активне 
втілення в семантиці мови. 
3. У матримоніальному діалогічному дискурсі реалізуються стратегії 
співпраці, суперництва чи демонстрації нейтралітету. Стратегія співпраці 
реалізується за рахунок підтримки постійного комунікативного контакту, як з 
метою інформаційно-впливового спілкування, так і для метакомуникатівного 
спілкування (вираження позитивної оцінки партнеру / сказаному партнером) 
і виявляється у згоді з чоловіком (дружиною) та бажанні уникнути 
конфлікту. Стратегія нейтралітету реалізується за рахунок ухилення від 
конфліктогенних тем розмови та їх ігнорування. Стратегія суперництва 
реалізується за рахунок вираження тимчасового негативного ставлення до 
партнера, незгоди з чоловіком (дружиною), проте має комунікативну 
спрямованість на гармонізацію мовленнєвої і немовленнєвої взаємодії. 
4. Для матримоніального діалогічного дискурсу характерне використання 
«подружньої домашньої мови» як форми вербального і невербального 
спілкування подружжя, що вживається у колі окремої сім'ї. ЇЇ формування 
починається на предматримоніальному етапі. «Подружня домашня мова» 
властива стійким матримоніальним стосункам і зорієнтована на їхню 
інтимізацію. Метою її використання є установка на подолання рутинності 
подружнього спілкування, стереотипності стандартної мови, скорочення 
комунікативного коду спілкування. Для «подружньої домашньої мови» 
характерне використання мовних одиниць, що реалізують нестандартні 
номінації, переосмислення значення слів, словосполучень, ідіом, паремій, які 
служать «умовними» сигналами впливу або передачі закодованої інформації. 
Частота використання «подружньої домашньої мови» зростає в разі 
домінування стратегії співпраці в матримоніальному діалогічному дискурсі й 
зменшується при її зміні на стратегію нейтралітету та суперництва. 

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони є 
внеском у розвиток теорії дискурсу, теорії комунікації, лінгво- і 
соціопрагматики. Виявлення структурно-семантичних і прагматичних 
особливостей маритального діалогічного дискурсу сприяє розширенню знань 
про специфіку сімейного дискурсу – його природу, типологію, структурно-
семантичну організацію і прагматичний потенціал. 

Практична цінність роботи полягає в можливості використання 
результатів дослідження в теоретичних курсах з лексикології англійської 
мови (розділ «Семантика»), теоретичної граматикиі англійської мови (розділ 
«Прагматика речення»), у спеціальних курсах з теорії дискурсу, теорії 
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комунікації, теорії невербальної комунікації, у наукових дослідженнях 
студентів і аспірантів, а також у процесі підготовки консультантів з сімейних 
питань. 

Апробація роботи. Основні положення й результати дисертаційного 
дослідження обговорювалися на 6 міжнародних і 6 всеукраїнських наукових 
конференціях: на V Всеукраїнській науковій конференції “Каразінські 
читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харківський національний 
університет імені В.Н. Каразіна, Харків, листопад 2005 р.); на 
Всеукраїнському науковому форумі “Сучасна англістика: когніція, 
комунікація, текст” (Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, Харків, грудень 2007 р.); на VIII Всеукраїнській науковій 
конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” 
(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, лютий 
2009 р.); на V Всеукраїнській науковій конференції “Мова в контексті 
культурі і міжкультурної комунікації” (Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля, червень 2009 р.); на VI Міжнародній 
науково-практичній конференції, присвяченій Європейському Дню Мов 
(Луганський державний інститут культури та мистецтв, вересень 2009 р.); на 
Всеукраїнській науковій конференції "Етнічні мовно-культурні моделі світу в 
контексті українського перекладознавства: до 90-річчя Миколи Лукаша" 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, жовтень 
2009 р.); на IX Міжнародній науковій конференції “Каразінські читання: 
Людина. Мова. Комунікація” (Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, Харків, лютий 2010 р.); на І Всеукраїнській науково-
практичній конференції “Сучасні наукові парадигмі” (Горлівський 
державний педагогічний інститут іноземних мов, березень 2010 р.); на XV 
Міжнародній конференції TESOL – Ukraine “English learning in the context of 
the long-life education” (Рівно, Рівненський державний гуманітарний 
університет, квітень 2010 р.); на ХIX Міжнародній науковій конференції 
“Мова і культура” імені проф. Сергія Бураго (Інститут філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, червень 2010 р.); 
на X Міжнародній науковій конференції “Каразінські читання. Людина. 
Мова. Комунікація” (Харківський національний університет імені 
В.Н. Каразіна, Харків, лютий 2011 р.); на IV Міжнародній науково-
практичній конференції «Лінгвістика. Комунікація. Освіта» (Луганський 
державний інститут культури та мистецтв, березень 2011 р.). 

Публікації. Основні положення дисертації викладено у 5-ти 
одноосібних статтях автора, опублікованих у фахових виданнях України, і 
тезах 9 доповідей на наукових конференціях. Загальний обсяг публікацій 
складає 2,3 др. аркуш. 
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Структура й обсяг роботи. Дисертація загальним обсягом 229 сторінок 
(з них – 187 сторінок основного тексту) складається зі вступу, трьох розділів 
з висновками до кожного з них, загальних висновків і списків використаних 
теоретичних джерел (379 позицій), довідкової літератури (20 позицій) та 
джерел ілюстративного матеріалу (31 позиція). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Розділ 1. “Теоретико-методологічні засади маритального 
діалогічного дискурсу”. Актуальна для сучасної лінгвістики 
антропоцентрична парадигма визначила необхідність вивчення системи мови 
у галузі спілкування, організації і форм міжособистісної взаємодії в різних 
типах діалогічного дискурсу (А.Д. Бєлова, О.Л. Бєссонова, О.М. Ільченко, 
К.Я. Кусько, М.Л. Макаров, Л.В. Солощук, Й.А. Стернін, І.П. Сусов, 
І.Є. Фролова, П.В. Зернецький, О.В. Фадєєва, С.M. Єрвин-Трип, В. Франк), 
серед яких важливе місце займає маритальний діалогічний дискурс, що 
відображає взаємодію чоловіка і жінки, метою яких є створення, розвиток і 
підтримка гармонійних матримоніальних стосунків. 

Успішна організація маритального діалогічного дискурсу призводить до 
створення гармонійної комунікації, яка виявляється в досягненні й 
збереженні контакту з партнером з метою стабілізації міжособистісних 
стосунків через досягнення сумісності, згоди й взаємної пристосованості 
шляхом гнучкого коректування цілей, умінь і станів, а також способів дії 
відповідно до обставин. Для міжособистісної комунікації подружжя важливе 
формування внутрісімейної комунікації, яке передбачає встановлення правил 
взаємодії подружжя, визначення кордонів сім'ї. Процес гармонійної 
комунікації подружжя є детермінованим не лише ззовні (метою, умовами, 
ситуацією, стереотипами), але й зсередини (індивідуальністю, настроєм, 
ставленням до партнера). На різних етапах спілкування комуніканти 
стикаються з рядом мовленнєвих альтернативних дій, з яких вони обирають 
найбільш відповідні певній комунікативній ситуації. 

Поняття комунікативної ситуації і стратегії є важливими при 
дослідженні міжособистісної комунікації подружжя (О.Я. Гойхман, 
К.А. Долінін, Є.В. Єрофєєва, О.С. Іссерс, В.І. Карасик, Л.В. Барсалоу). 
Комунікативні ситуації в маритальному діалогічному дискурсі відносяться до 
мовних ситуацій, які регулюють міжособистісні взаємини подружжя. 
Комунікативні стратегії у маритальному діалогічному дискурсі визначаються 
як певна кількість мовленнєвих реалізацій, можливих у конкретних 
комунікативних обставинах, і відображають увесь спектр смислових 
потенцій, а також процес вибору конкретного варіанта в певній 
комунікативній ситуації. Основною мовленнєвою стратегією в маритальному 
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діалогічному дискурсі є стратегія гармонізації, яка сприяє встановленню, 
розвитку і збереженню гармонійних сімейних стосунків. 

Комунікативно значимою в маритальному діалогічному дискурсі є 
категорія гендеру, яка розглядається як прояв психологічних, соціальних, 
культурних особливостей, які комуниканти приймають як стереотипні моделі 
поведінки чоловіків і жінок (А.П. Мартинюк, А.А. Семенюк, 
Л.О. Ставицька). Сукупність гендерних вербальних компонентів дозволяє 
розуміти стереотипи, зафіксовані жіночим і чоловічим світобаченням у 
межах маритального діалогічного дискурсу. 

Створення позитивного комунікативного настрою в маритальному 
діалогічному дискурсі вимагає певного використання вербальних і 
невербальних засобів для формування такої тональності спілкування. 
Специфіка функціонування невербальних компонентів у маритальному 
діалогічному дискурсі полягає в прагненні двох людей максимально 
стиснути інформацію, вийти на особливий код комунікації, коли люди 
розуміють одне одного без слів. Комунікативно значимі кінесичні, 
проксемічні і просодичні невербальні компоненти, що посилаються 
подружжям одне одному, сприяють більшій точності й ефективності їх 
використання в маритальному діалогічному дискурсі. Подружжя, де склалися 
близькі стосунки, поступово починає копіювати НВК, що робить їх схожими 
одне на одного. 

Розділ 2. „Особливості організації предматримоніального 
діалогічного дискурсу”. Формування маритального діалогічного дискурсу 
починається в предматримоніальний період, що включає комунікативні 
ситуації знайомства, залицяння і весілля. 

У комунікативній ситуації знайомства реалізується стратегія співпраці, 
метою якої є встановлення гіпердовірчих стосунків між комунікантами, що 
спочатку виключають конфліктно орієнтовані установки.  

Для реалізації інтенції знайомства адресант-чоловік прагне привернути 
увагу адресата-жінки, не демонструючи експліцитно цей намір на першій 
стадії знайомства. Адресант використовує МА квеситиви стереотипного 
змісту, з якими зазвичай звертаються до адресата будь-якої статі на вулиці 
(What time is it? How can I get to…?). Таким чином, у КС знайомства 
використовується ланцюжок МА квеситівів будь-якої тематики, яка 
ідентифікується як прагнення до знайомства лише за умови їх акумуляції: 
Young lady! Have you got the clock? – Yes, it’s two o’clock now. – But free? – No 
(Gordon). 

Мовленнєве втілення КС знайомства може бути оформлено у вигляді 
жарту, розиграшу, з використанням вигаданих назв, імен, ситуацій: Do you 
know how to cross the Laker Street? – I don’t know such street. – Are you local?  – 
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Yes. – Strange. You’re local and don’t know this place. Do you want me to show 
you where it’s situated? (Rendell). Останній МА квеситів у ланцюжку МА 
квеситівів відноситься до кола особистих інтересів адресанта, який вигадав 
назву вулиці. 

У КС знайомства адресат також використовує МА квеситіви, що 
стосуються глобальних загальнолюдських понять, які потім переводяться в 
русло приватного знайомства: Do you believe in love at first sight? – No, I don’t. 
– You believe if you agree going out on date tomorrow (Rendel). 

Комунікативна суть залицяння як процесу міжособистісної взаємодії 
відбивається у соціально-комунікативній поведінці особи, на формування 
якої впливають такі чинники: міра схожості між особистими 
характеристиками партнерів; рівень саморозкриття особи на різних етапах 
спілкування; черговість проходження стадій у взаєминах; соціальні чекання, 
що виявляються у вигляді оцінених «витрат» і «винагород» (Д.Л. Колоян). 

В КС залицяння стратегія гармонізації набуває подальшого розвитку 
для побудови гармонійних позитивних стосунків: A great joy, streaked with a 
subtle sadness, filled Laura’s body so that the blood ran faster and drummed in 
her ears, choking her words in her throat. “You love me.” “Yes!” And she grasped 
his hands in both of hers, bent over him and kissed his mouth. She felt him tremble. 
When he tried to move, she released his hands and held his head while she clung to 
his mouth. She felt his arms around her, felt him straining toward her and knew 
that he was overwhelmed (Plain). У даному прикладі стратегія гармонізації 
міжособистісних стосунків спрямована на вираження почуття на 
вербальному рівні (“You love me”. –“Yes!”). Невербальні компоненти 
комунікації, що використовуваються молодим чоловіком і дівчиною, 
виконують функцію експлікації та підтвердження почуття любові, 
доповнюють вербально організоване освідчення в коханні. 

Основна мовленнєва комунікативна стратегія гармонізації включає ряд 
допоміжних стратегій: стратегію залучення уваги і встановлення контакту, 
стратегію, направлену на те, щоб розсмішити адресата, стратегію, 
спрямовану на те, щоб сподобатися партнеру, стратегію скорочення 
дистанції і усунення дискомфорту, які нерідко переплітаються і 
функціонують у комунікативній ситуації паралельно. 

Характерною для цих стратегій є тенденція до використання гри, 
експерименту зі словами і їхніми значеннями. Це приводить до породження 
жартівливої лексики, яка не виражає явної оцінки, а є незвичайним, забавним 
найменуванням повсякденних понять і предметів і спрямована на те, щоб 
розважати адресата. Вживання такої стратегії в КС залицяння вимагає 
новизни, свіжості асоціацій; як наслідок постійно створюються нові 
номінації або контекстуально перетворюються одиниці, що вже існують в 
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мові: (Young lady and her boyfriend are going shopping): Marella: “You see 
honey, this hat costs only twenty dollars. Good buy!” John: “Yes, good-bye, twenty 
dollars”. She smiled, and thought it’s so funny to go shopping with him (Sallis). У 
наведеній ситуації Джон використовує омофон good buy – good-bye для 
утворення жарту, що додає повсякденному процесу – походу за покупками – 
жартівливої експресивності. 

Використання жартівливих одиниць у рамках допоміжної стратегії, 
спрямованої на те, щоб сподобатися, відрізняється деякою своєрідністю, 
оскільки не передбачається наявності суворо асиметричних стосунків, коли 
мовець намагається досягти прихильності співбесідника: “I would like to give 
you advice, my charming lady. The advice of such silly fellow as myself is not to go 
there alone. I offer you my escort. Of course if you want” (Darcy). Чоловік 
навмисно принижує себе, щоб запропонована порада не викликала у 
співбесідниці відчуття протесту. 

Мовна гра впливає на динаміку спілкування в КС залицяння, що 
дозволяє використовувати її у рамках допоміжної стратегії залучення уваги і 
встановлення контакту: (In the gallery): “You look fantabulously today!” he said 
with inspiration. “Of course”, she smiled. He attracts her attention and she 
decided to chat with him (Rendell). У цьому випадку чоловік демонструє свій 
індивідуальний стиль, використовуючи гібрид від fantastic і fabulous – 
fantabulously, чим досягає своєї мети – привертає увагу жінки. 

У допоміжній стратегії залучення уваги і встановлення контакту в КС 
залицяння комуніканти часто удаються до компліменту і похвали. 
Комплімент як іллокутивний акт є дією, мета якої полягає в тому, щоб 
викликати у адресата позитивну емоційну реакцію, зробити йому приємне 
(В.Я. Міщенко). Вплив, який відчуває адресат компліменту, ґрунтується на 
вираженні позитивної оцінки, а також позитивного емоційного стану 
комуніканта (як наслідок цієї оцінки): “You have a talent, and that’s more than 
enough to bring you happiness. There’s no need to be famous,” he said gently. She 
loved his voice when he was serious like this. It had tones in it, deep, soft notes like 
the lowest piano key when the left hand barely touches them (Plain). 

Вираження щирої і здебільшого спонтанної похвали в КС залицяння є 
імпліцитним засобом вираження схвалення у вигляді приємного здивування, 
викликаного несподіваним результатом: “You‘ve done it so good, my dear! I’ve 
never seen such beautiful work”, he said admiringly. She blushed but allowed him 
to kiss her (Cussler). 

Допоміжною стратегією є також стратегія скорочення міжособистісної 
дистанції та усунення дискомфорту: Richard: “Would you marry a sap just for 
his money?” Mary: “Are you gathering statistics or proposing?” Both laughed 
(Darcy). Не зважаючи на те, що Річард вживає інвектив а sap, Мері відповідає 
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жартівливим питанням, що формує тональність доброзичливого спілкування 
та зменшує напругу серйозної розмови. 

У процесі становлення матримоніальних стосунків значущості набуває 
КС весілля, яка активно втілюється в семантиці мови. КС весілля в своїй 
структурі має такі складові: сватання; підготовка до церемонії; вбрання; 
церковний обряд або офіційна реєстрація шлюбу; святкове гуляння, 
національно-специфічні дарунки; медовий місяць. 

У ритуалізованій КС весілля обов'язковим є елемент вимовляння 
мовленнєвих формул – побажань на адресу молодожонів, у яких 
просліджується їх ієрархія, представлена домінантними сімейними ідеями: 
родинне щастя, потомство, довге життя, здоров'я, любов, які виявляються на 
вербальному рівні: May (all) your dreams come true! або I wish you happiness!, I 
want you to be happy! В КС весілля використовуються також надвербальні 
комунікативні компоненти (за Л.В. Солощук): символи, знаки, атрибутика та 
ін. 

Номінації, які залучені в мовне відтворення складових КС весілля, – це 
«виходити заміж, одружуватися» marry – to become the legally accepted 
husband or wife of someone in an official or religious ceremony, wed – LITERARY 
(used especially in newspapers), to marry someone (Cambridge Advanced 
Learner's Dictionary). Крім того, уживаються синонімічні лексеми conjugal, 
marital, matrimony, espousal (Cambridge Advanced Learner's Dictionary), які 
належать до цієї тематичної групи. 

Умовами успішної комунікації у предматримоніальному дискурсі є: 
кооперативність; уміння адекватно декодувати вербальні і невербальні 
сигнали; відвертість і наявність комунікативної інтенції як можна більш 
повно передати свої відчуття партнерові; збіг цільових установок 
комуникантів; уміння обрати стратегії, тематику, адекватні ситуації 
спілкування; збіг соціальних ідентичностей та етикетних норм комуникантів. 

Розділ 3. „Особливості організації матримоніального діалогічного 
дискурсу”. Розвиток матримоніального діалогічного дискурсу залежить від 
типу взаємодії подружжя, яке знаходить віддзеркалення в мовленнєвому 
спілкуванні: співпраця, нейтралітет (комунікація, заснована на байдужому 
відношенні одне до одного) і суперництво, які є показниками співпадання чи 
неспівпадання інтересів і цілей подружжя. 

Співпраця виникає в умовах, коли подружжя в комунікативних 
ситуаціях взаємодії має загальну мету і загальні засоби досягнення цієї мети, 
нейтралітет виявляється в ситуаціях досягнення прихованих індивідуальних 
цілей, тоді як суперництво має місце в тих випадках, коли чоловік та 
дружина мають різні цілі і розходяться в засобах досягнення, проте 
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комунікативна поведінка направлена на гармонізацію мовленнєвої і 
немовленнєвої взаємодії. 

Управління конфліктом у спрямованому на гармонійні стосунки 
маритальному діалогічному дискурсі направлене на його вирішення, 
регулювання або усунення. Вирішення конфлікту означає зняття протиріч, 
що викликали конфлікт, і поновлення гармонійних стосунків подружжя. У 
матримоніальному діалогічному дискурсі це досягається за допомогою таких 
тактик: пристосування, співпраці, компромісу і ухилення від участі у 
конфлікті. Тактики вирішення конфлікту реалізуються за рахунок взаємодії 
вербальних і невербальних засобів комунікації. 

Для матримоніального діалогічного дискурсу характерне використання 
«подружньої домашньої мови» як мови вербального і невербального 
спілкування подружжя, що вживається у колі окремої сім'ї. Вона забезпечує 
особливий «стиль» мовленнєвого і немовленнєвого спілкування у сім'ї 
(«жанри домашнього говору» у Л.А. Капанадзе). Призначенням «домашньої 
мови» є також «боротьба з рутиною, одноманітністю повсякденного 
домашнього побуту» (Є.Ю. Кукушкіна). 

«Подружня домашня мова» властива стійким матримоніальним 
стосункам і зорієнтована на їхню інтимізацію, що забезпечує закритість 
спілкування в межах однієї сім'ї, її невразливість як перед «чужими», так і 
перед іншими членами своєї сім'ї. 

Дослідження маритального діалогічного дискурсу з домінантною 
стратегією реалізації гармонійних стосунків показують, що «подружню 
домашню мову» характеризують: 

1) її відвертість як живої системи мовленнєвих засобів, що 
розвивається до зовнішнього світу. Цей зв'язок і вплив останнього на 
«подружню домашню мову» виявляється, перш за все, у дії на сімейну мову 
таких чинників, як ТБ, кіно- і відеопродукція, тексти ЗМІ і популярної 
літератури, міський фольклор. При цьому відкритість «подружньої 
домашньої мови» до зовнішнього впливу не усуває замкнутості 
внутрісімейної комунікації: запозичені з мовної культури слова і вирази «не 
виносяться» за межі  родини; 

2) тісний зв'язок з «етнографією сім'ї» (поняття Л.А. Капанадзе), 
тобто з родинними звичаями, ритуалами, святами, способами ведення 
домашнього господарства, з «домашніми табу» тощо. Ці чинники можуть 
вплинути на формування «родинного словника», системи лексичних і 
фразеологічних засобів «подружньої домашньої мови». 

Характерна особливість словника «подружньої домашньої мови» – це 
наявність у внутрісімейній комунікації оказіоналізмів, що реалізують 
нестандартні номінації різних предметів побуту, меблів, одягу, домашнього 
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начиння, продуктів, посуду, блюд тощо, тобто того, що оточує людину 
вдома: cackleberry – яйце. “You want cackleberries for breakfast?” (McNaugh); 
baby tumbler – маленький келих без ніжки. “I don’t understand why you always 
use this baby tumbler! It’s so little!” (Sheldon); little sweet – мале блюдо для 
солодощів (від sweet - цукерка, карамель, льодяник). “My sweets! And on the 
little sweet! How did you guess, Johny?” (Sheldon); calabash – начиння з 
гарбуза-горла (пляшки, ємкості для води) от calabash – гарбуз-горло, темно-
зелений гарбуз (рослина і плід). “Look! Everybody likes our calabash”. “Oh, of 
course, thanks to my mum!” (Sallis). 

Словник «подружньої домашньої мови» включає деяку кількість 
домашніх фразеологізмів, що виникли двома способами: 1) шляхом 
закріплення фраз, що несподівано прозвучали і сподобалися подружжю, або 
улюблених висловів одного з членів сім'ї: Ma-and-pa або mom-and-pop – 
малий бізнес, який веде сім'я; beemer – автомобіль BMW: “I had to sell my 
beemer when the stock market crashed” (Neeles); або жартівливе «post-mortem» 
(«розбір польотів») номінує свого роду традицію обговорювати всі деталі 
події, що сталася, і спільно виробляти план подальших дій: “We are going for 
а post-mortem” (Neeles); 2) через переосмислення, а часто і переоформлення 
для «родинного вжитку» цитат, висловів, фраз і словосполучень, сприйнятих 
«ззовні», запозичених з книг, кінофільмів, пісень тощо: Ameche – телефон. 
(From the name of actor Don Ameche, who starred in the film “The Story of 
Alexander Graham Bell”, 1939) “Won’t somebody please answer the Ameche?” 
(McNaught). 

Джерелом оказіоналізмів в «подружній домашній мові» є засоби 
масової комунікації і особливо телебачення. Найбільш яскраву і показову дію 
на мовленнєві стандарти і поведінку спричиняє телереклама та її тексти 
(слогани). Вбираючи в себе різні рекламні тексти або окремі фрази, 
подружня мовна культура додає їм буфонадну, сміхову тональність: 
Husband: “I feel a Big Mac attack coming on! I just can’t fight off a Big Mac 
attack” (Neeles). 

Мовленнєва культура впливає й на формування сімейного 
антропонімікона: імена персонажів художніх творів і народного фольклору, 
кінофільмів і мультфільмів, «героїв» поп-культури і мас-медіа можуть стати 
домашніми прізвиськами для чоловіка і дружини, ласкавими або іронічними, 
але вони завжди мають інтимний характер, невідомий «зовнішньому світу»: 
Butthead – в значенні «дурник» “Don’t be such а butthead!”; Real McCoy – в 
значенні «герой» “You are the real McCoy. Nobody else likes you” (Waugh). 

Топоніміка «подружньої домашньої мови» включає, перш за все, 
найменування об'єктів «домашньої топографії»: частин квартири, особливо 
значимих предметів меблів й інтер'єру. Тут також має місце мовна гра: Mrs. 
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Murphy – ванна. ”Whose turn is it at Mrs. Murphy’s? When will Mrs. Murphy be 
free?” (Darcy).  

Англійські прислів'я, витримавши випробування часом, органічно 
зливаються з «подружньою домашньою мовою», прикрашають її дотепністю, 
здатністю влучно і точно охарактеризувати різноманітні прояви життя 
подружжя, наприклад вираження єдності мужа і дружини: 

 (Husband and wife are talking about travelling): 
-Where are we going this year? 
-I think to Caribbean. 
-How!? I think the same. Really they say man and wife make one fool (Lee). 
Завдяки використанню прислів'їв чоловік та дружина дістають 

додаткові можливості акцентуації важливих у комунікативному плані 
елементів висловлення, що сприяє цілеспрямованій дії на адресата, 
залежного не лише від змісту, але і від форми та організації висловлення. 
Прислів'я, що вживаються на тлі нейтрального контексту, самі привертають 
до себе увагу образністю, узагальненістю значення, дидактичним змістом. 
Прислів'я активізують увагу, створюють передумови для цілеспрямованого 
сприйняття, а отже, підсилюють мовленнєву дію; прислів'я є зразком 
мовленнєвої економії і часто сприяють компресії інформації. Специфіка 
функціонування паремій у подружній домашній мові полягає в нехарактерній 
для цієї лексичної групи функції інтимізації, ситуативного переосмислення 
значення і привнесення індивідуальних коннотацій. 

 
ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні був розглянутий маритальний 

діалогічний дискурс, що відображає взаємини чоловіка і жінки, метою яких є 
створення, розвиток і підтримка гармонійних матримоніальних стосунків. 
Успішна організація маритального діалогічного дискурсу призводить до 
побудови гармонійної комунікації, яка виявляється в досягненні і збереженні 
контакту з партнером з метою стабілізації міжособистісних стосунків. 
Розвиток маритального діалогічного дискурсу полягає у формуванні 
предматримоніального і матримоніального етапів. 

Основною мовленнєвою стратегією в маритальному діалогічному 
дискурсі є стратегія гармонізації, яка сприяє встановленню, розвитку та 
збереженню гармонійних сімейних стосунків. 

Предматримоніальний діалогічний дискурс, що є першою фазою 
розвитку маритального діалогічного дискурсу, включає комунікативні 
ситуації знайомства, залицяння і весілля.  

У запропонованому дослідженні розглянуто комунікативну ситуацію у 
якій ініціатором знайомства є чоловік. Для реалізації інтенції знайомства 
адресант-чоловік прагне привернути увагу адресата-жінки, не демонструючи 
експліцитно такий намір на першій стадії знайомства. Мовленнєве втілення 
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комунікативної ситуації знайомства оформлене у вигляді жарту, розіграшу, з 
використанням вигаданих назв, імен, ситуацій. У комунікативній ситуації 
знайомства адресат використовує мовленнєві акти квеситіви будь-якої 
тематики, часто – стереотипного змісту, які ідентифікуються як прагнення до 
знайомства лише за умови їх акумуляції.  

Мовленнєва комунікативна стратегія гармонізації у комунікативній 
ситуації залицяння включає ряд допоміжних стратегій: стратегію залучення 
уваги і встановлення контакту, стратегію, покликану насмішити адресата, 
стратегію сподобатися, стратегію скорочення дистанції й усунення 
дискомфорту, які нерідко переплітаються і функціонують у тій самій 
комунікативній ситуації. Характерною для цих стратегій є тенденція до 
використання гри, експерименту зі словами і їхніми значеннями. Це 
прагнення створило цілий клас жартівливої лексики, що є незвичайними, 
забавними найменуваннями повсякденних понять і предметів. Вживання 
даних стратегій у комунікативній ситуації залицяння вимагає новизни, 
свіжості асоціацій; як наслідок постійно створюються нові номінації або 
контекстуально перетворюються одиниці, що вже існують в мові. 

Комунікативна ситуація весілля є ритуалізованим соціокультурним 
процесом, який знаходить активне втілення в семантиці мови. Ключовими 
номінаціями, залученими до мовленнєвого відтворення складових 
комунікативної ситуації весілля, є «виходити заміж, одружуватися». 

У роботі досліджено особливості гармонійної комунікативної 
поведінки подружжя в матримоніальному діалогічному дискурсі, у якому 
було виділено три основних типи мовленнєвої взаємодії: співпраця, 
нейтралітет і суперництво. Співпраця виникає в умовах, коли подружжя у 
комунікативних ситуаціях взаємодії має загальну мету і загальні засоби 
досягнення цієї мети, нейтралітет виявляється в ситуаціях досягнення 
прихованих індивідуальних цілей, тоді як суперництво має місце в тих 
випадках, коли чоловік та дружина мають різні цілі і розходяться в засобах 
досягнення, проте комунікативна поведінка направлена на гармонізацію 
мовленнєвої та немовленнєвої взаємодії. 

Управління конфліктом в маритальному діалогічному дискурсі 
направлене на його вирішення, урегулювання або усунення. Вирішення 
конфлікту в маритальному діалогічному дискурсі реалізується за допомогою 
таких тактик: пристосування, співпраці, компромісу й ухилення.  

Результатом комунікативної взаємодії подружжя як мовних 
особистостей стає «подружня домашня мова», як форма вербального і 
невербального спілкування подружжя, що вживається у колі окремої сім'ї, 
формування якої починається на етапі предматримоніальних стосунків. Для 
«подружньої домашньої мови» характерне використання мовних одиниць, 
що реалізують нестандартні номінації, переосмислення значення слів, 
словосполучень, ідіом, паремій, які є «умовними» сигналами впливу або 
передачі закодованої інформації. Створений шляхом навмисної штучної 



16 
 

  

деформації мовних одиниць, лексикон окремої сім'ї забезпечує яскраву 
індивідуальність її мовної культури. 

Перспектива дослідження полягає у вивченні дисгармонійної 
комунікативної поведінки подружжя з метою розриву матримоніальних 
стосунків. Подальші дослідження можуть бути спрямовані на розгляд 
міжкультурної комунікації подружжя, яке належить до різних лінгвокультур. 
 

Основні положення дисертації викладено в таких публікаціях автора: 
1. Зимич Е.В. Особенности функционирования невербальных 
компонентов в коммуникативных ситуациях разрешения конфликта в 
матримониальном подтипе диалогического дискурса / Е.В. Зимич // Вісник 
ЛНПУ імені Т.Г. Шевченка. – 2006. – № 20. – С. 26-36. 
2. Зимич Е.В. Специфика коннотативного содержания английских 
языковых единиц “husband” и “wife” в матримониальном диалогическом 
дискурсе / Е.В. Зимич // Англістика та американістика. Збірник наукових 
праць. – 2008. – № 5. – С. 35-39.  
3. Зимич Є.В. Особливості функціонування паремій у матримоніальному 
діалогічному дискурсі / Є.В. Зимич // Проблеми семантики, прагматики та 
когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т імені Тараса 
Шевченка. – К. : Логос, 2008. – С. 201-206. 
4. Зимич Е.В. Предпосылки возникновения матримониального 
диалогического дискурса / Е.В. Зимич // Язык и культура. – К. : Издательский 
Дом Дмитрия Бураго, 2010. – С. 59-66. 
5. Зимич Е.В. Структурно-семантические и прагматические особенности 
организации коммуникативной ситуации ухаживания / Е.В. Зимич // Вісник 
Харківського національного університету імені В.Н Каразіна. – 2010. – № 225 
–     С. 20-25. 
6. Зимич Е.В. Автономно функционирующие невербальные компоненты в 
матримониальном диалогическом дискурсе / Е.В. Зимич // Матеріали                        
Всеукраїнськ. наук. конф. “Каразінські читання. Людина. Мова. 
Комунікація”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2005. – С. 76-77. 
7. Зимич Е.В. Особенности употребления «домашнего языка» в семейном 
диалогическом дискурсе / Е.В. Зимич // Матеріали Всеукраїнськ. наук. 
форума “Сучасна англістика: когніція, комунікація, текст”. – Харків: ХНУ 
імені В.Н. Каразіна. – 2007. – С. 23-24. 
8. Зимич Е.В. Структурно-семантические и прагматические особенности 
организации коммуникативной ситуации знакомства / Е.В. Зимич // 
Матеріали VIII Всеукраїнськ. наук. конф. “Каразінські читання. Людина. 
Мова. Комунікація”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2009. – С. 111-113. 
9. Зимич Е.В. Речевые коммуникативные тактики в матримониальных 
отношениях, основанных на гармоничности семейного союза / Е.В. Зимич // 
Матеріали V всеукраїнськ. наук. конф. “Мова в контексті культури і 
міжкультурної комунікації”. – Луганськ: СНУ імені В. Даля. – 2009. – С. 17-
19. 



17 
 

  

10. Зимич Е.В. Лексемы, отражающие коммуникативную ситуацию 
"Свадьба" в предматримониальном диалогическом дискурсе / Е.В. Зимич // 
Матеріали IX Міжнар. наук. конф. “Каразінські читання. Людина. Мова. 
Комунікація”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2010. – С. 105-107. 
11. Зимич Е.В. Особенности употребления языка повседневного общения в 
матримониальном диалогическом дискурсе / Е.В. Зимич // Матеріали                        
І всеукраїнськ. науково-прак. конф. “Сучасні наукові парадигми”. – Горлівка: 
ГДПІІМ. – 2010. – С. 84-87. 
12. Zymych I. Usage of peculiarities of reproach tactics in conflict directed 
matrimonial dialogic discourse / I. Zymych // Materials XV TESOL – Ukraine 
National Conference “English learning in the context of the long-life education”. – 
Rivne: RSUH. – 2010. – С. 155-157 
13. Зимич Е.В. Особенности организации маритального диалогического 
дискурса / Е.В. Зимич // Матеріали X міжнар. наук. конф. “Каразінські 
читання. Людина. Мова. Комунікація”. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 
2011. – С. 105-107. 
14. Зимич Е.В. Социальные роли коммуникантов в маритальном 
диалогическом дискурсе / Е.В. Зимич // Матеріали IV Міжнар. науково- прак. 
конф. «Лінгвістика. Комунікація. Освіта». – Луганськ: ЛДІКМ. – 2011. – С. 
48-51. 
 

АНОТАЦІЯ 
 

Зимич Є.В. Структурно-семантичні та прагматичні особливості 
маритального діалогічного дискурсу. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних 
наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський 
національний університет імені В.Н. Каразіна. –  Харків, 2011. 

Дисертація присвячена комплексному дослідженню маритального 
діалогічного дискурсу, який складається з предматримоніального і 
матримоніального етапів його розвитку. Основною мовленнєвою стратегією 
в маритальному діалогічному дискурсі є стратегія гармонізації, яка сприяє 
встановленню, розвитку та збереженню гармонійних сімейних стосунків. 
Предматримоніальний діалогічний дискурс складається з комунікативних 
ситуацій знайомства, залицяння і весілля. 

У матримоніальному діалогічному дискурсі чоловік та дружина 
дотримуються стратегій та тактик мовленнєвої поведінки. Для стратегії 
співпраці характерне здійснення постійного комунікативного контакту, як з 
метою інформаційно-впливаючого спілкування, так і для 
метакомуникатівного спілкування. Стратегія нейтралітету реалізується за 
рахунок ухилення від конфліктогенних тем розмови, їх ігнорування та 
уникнення. Реалізація стратегії суперництва здійснюється за рахунок 
вираження тимчасового негативного ставлення та незгоди з поведінкою 
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партнера, проте комунікативна спрямованість цієї стратегії спрямована на 
гармонізацію мовленнєвої і немовленнєвої взаємодії. 

Для матримоніальних стосунків характерне використання «подружньої 
домашньої мови», як мови вербального та невербального спілкування 
подружжя, що вживається у колі окремої родини. 

Ключові слова: дискурс, маритальный, предматримоніальний, 
матримоніальний, комунікативна ситуація, стратегія гармонізації, тактика, 
подружня домашня мова. 

 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Зимич Е.В. Структурно-семантические и прагматические 
особенности маритального диалогического дискурса.– Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский 
национальный университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2011. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию маритального 
диалогического дискурса, который состоит из двух этапов: 
предматримониального и матримониального. Основной речевой стратегией в 
маритальном диалогическом дискурсе является стратегия гармонизации, 
которая способствует установлению, развитию и сохранению гармоничных 
семейных отношений. 

Предматримониальный диалогический дискурс, являющийся первым 
этапом развития маритального диалогического дискурса, включает в себя 
коммуникативные ситуации знакомства, ухаживания и свадьбы.  

В коммуникативной ситуации знакомства реализуется стратегия 
сотрудничества, целью которой является реализация коммуникантом плана 
построения речевого поведения, избранная им для выполнения 
коммуникативной задачи, достижение взаимопонимания между 
коммуникантами, а не изначальная установка на конфликт. Реализацией 
речевой стратегии сотрудничества является выражение комплимента и 
похвалы. Для реализации интенции знакомства адресант-мужчина 
привлекает внимание адресата-женщины, не демонстрируя эксплицитно 
данное намерение на первой стадии знакомства. В коммуникативной 
ситуации знакомства используется цепочка речевых актов квеситивов любой 
тематики, которая идентифицируется как стремление к знакомству только 
при условии их аккумуляции. Говорящий – мужчина, обращаясь к адресату – 
женщине, использует косвенные речевые акты предложение помощи, 
просьба о помощи или прямо выражает свое намерение в виде квеситивов 
стереотипного содержания. Языковое воплощение коммуникативной 
ситуации знакомства может быть оформлено в виде шутки, розыгрыша, с 
использованием вымышленных названий, имен, ситуаций, ложных 
высказываний.  
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Преобладание позитивного момента и добродушный настрой в 
коммуникативной ситуации ухаживания определяет направленность 
лексических единиц на формирование особой тональности коммуникации, 
тенденции к игре, эксперименту со словами и их значением, создании новых, 
неизбитых номинаций, выражении комплимента и похвалы. Речевые 
единицы обращения способствуют взаимодействию адресанта и адресата, 
помогают создать гармоничное коммуникативное пространство, 
характеризуются синтаксической независимостью, и обладают 
самостоятельной коммуникативной целью и интонационной законченностью.  

Коммуникативная ситуация свадьбы является сложным многоэтапным 
процессом с ритуализованной коммуникативной составляющей, которая 
находит активное воплощение в семантике языка. 

Мужская и женская невербальная коммуникация в 
предматримониальном диалогическом дискурсе располагает набором как 
скрытых (подсознательных) невербальных интеракций, так и культурно-
обусловленных сигналов. От правильной интерпретации и использования 
подобных сигналов зависят успех коммуникации. Коммуникативные 
ситуации знакомства и ухаживания характеризуются прохождением 
определённых стадий, каждой из которых свойственны невербальные 
сигналы кинесического, проксемического и просодического свойства.  

В матримониальном диалогическом дискурсе муж и жена следуют 
одной из стратегий речевого поведения – сотрудничества, нейтралитета или 
соперничества. Для стратегии сотрудничества характерно осуществление 
постоянного коммуникативного контакта, как в целях информационно-
воздействующего общения, так и для метакоммуникативного общения. 
Стратегия нейтралитета реализуется за счет уклонения от конфликтогенных 
тем разговора, их игнорирования, ухода от них. Реализация стратегии 
соперничества осуществляется за счет выражения временного негативного 
отношения и несогласия с поведением партнера, однако имеющая 
коммуникативную направленность на гармонизацию речевого и неречевого 
взаимодействия. 

Стратегия гармонизации матримониальных отношений представлена в 
следующих тактиках: тактика поэтапного мотивирования, тактика обрисовки 
положительной перспективы, тактика ссылки на авторитетное мнение, 
тактика выражения комплимента, тактика поддержки и подбадривания, 
тактика демонстрации семейного единения. 

Для матримониальных отношений характерно использование 
«супружеского домашнего языка», как языка вербального и невербального 
общения и поведения супругов. «Супружеский домашний язык» 
ориентирован на интимизацию семейного общения, целью которого является 
установка на преодоление рутинности супружеского общения, 
стереотипности стандартного языка, сокращение коммуникативного кода 
общения. Для «супружеского домашнего языка» характерно использование 
языковых единиц, реализующих нестандартные номинации, переосмысление 
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значения слов, словосочетаний, идиом, паремий, служащих «условными» 
сигналами влияния или передачи закодированной информации. 

Ключевые слова: дискурс, маритальный, предматримониальный, 
матримониальный, коммуникативная ситуация, стратегия гармонизации, 
тактика, супружеский домашний язык. 
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consists of prematrimonial and matrimonial stages. The main speech strategy in 
marital dialogic discourse is the strategy of harmonization which is conducive to 
establishment, development and maintenance of harmonious matrimonial relations. 
Prematrimonial dialogic discourse includes communicative situations of 
acquaintance, courting and wedding. 

In matrimonial dialogic discourse husband and wife follow strategies and 
tactics of speech behavior. For strategy of collaboration it is significant to realize 
permanent communicative contact, with a purpose of informatively influencing 
and metacommunicative intercourse. Strategy of neutrality is realized due to 
avoiding contentious themes of talk, their ignoring and avoidance. Realization of 
strategy of rivalry is carried out because of temporal negative attitude and 
disagreement with the behavior of partner however communicative direction of 
this strategy refers to harmonization of speech and non-speech interaction. 

Home language of spouses is the language of verbal and nonverbal 
communication of married couple which is used in the sphere of certain family. 
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