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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Реферована дисертація присвячена дослідженню гендерно обумовлених 
особливостей реалізації стратегій комунікативного домінування в американських 
передвиборчих теледебатах як жанрі політичного дискурсу.  

Дискурсивний переворот у гуманітарних науках (Р. Гарре) висуває у фокус 
уваги лінгвістів аналіз механізмів мовленнєвого впливу, що регулюють як 
комунікативну, так і соціальну поведінку людини (Р.М. Блакар, О.В. Денисюк,          
В.І. Карасик, Р. Лакофф, С. Левінсон, О.О. Леонтьєв, М.Л. Макаров, П.Б. Паршин, 
Є.Ф. Тарасов, І.Ю. Черепанова, О.В. Шелестюк та ін.). 

Особливу увагу привертають дослідження дискурсів аргументативно-
сугестивного типу, зокрема політичного, в якому повною мірою виявляється 
потенціал мови як засобу регуляції соціальної поведінки (А.П. Мартинюк).  

Ключовим інструментом когнітивно-дискурсивного аналізу мовленнєвого 
впливу є поняття стратегії як матеріалізованого в мовленні комунікативного наміру 
мовця, здатного організовувати соціальну діяльність адресатів через співвіднесення 
із стандартними нормативно-ціннісними уявленнями представників лінгвокультури 
(І.Є. Фролова).  

Аналіз лінгвальних засобів об’єктивації стратегій і тактик передвиборчих 
теледебатів як жанру американського політичного дискурсу з опорою на теоретико-
методологічну базу когнітивно-дискурсивної лінгвістики дозволяє встановити й 
описати когнітивні механізми, що лежать у підґрунті мовленнєвого впливу.  

З огляду на агональну природу передвиборчих теледебатів, базовим параметром, 
що визначає комунікативну успішність учасників, є досягнення комунікативного 
домінування, тобто змушення опонента демонструвати комунікативну поведінку, 
відповідну інтересам мовця (О.Й. Шейгал). 

Застосування доробку лінгвогендерології (О.Л. Бєссонова, О.І. Горошко,            
Д. Камерон, А.В. Кириліна, Дж. Коутс, Р. Лакофф, А.П. Мартинюк,  К.В. Піщікова,          
А.А. Семенюк, Д. Таннен) і, зокрема, гендерних досліджень політичної комунікації 
(М.А. Ібрагімов, Ц. Кон, Н.В. Овсяннікова, Т.Б. Рябова, Ш. Темплін, К. Уолл-
Йоргенсен) уможливлює виявлення впливу гендерного чинника на реалізацію 
стратегій і тактик учасників американських передвиборчих теледебатів.  

Актуальність теми дослідження визначається, по-перше, важливою роллю 
американського політичного дискурсу та його провідного жанру передвиборчих 
теледебатів у формуванні суспільної думки та регуляції соціальної поведінки 
представників американської лінгвокультурної спільноти; по-друге, врахуванням 
гендерних характеристик мовленнєвої поведінки учасників теледебатів, що 
впливають на втілення мовленнєвих стратегій і тактик як інструментів регулятивного 
впливу на електорат. Розгляд політичного дискурсу як регулятивної діяльності 
людини, позначеної гендерною специфікою, відповідає провідній антропоцентричній 
тенденції розвитку сучасного мовознавства, орієнтованого на вивчення мовлення як 
діяльності й знаряддя регуляції соціальної поведінки. 

Зв'язок з науковими темами. Проблематика дисертації відповідає профілю 
досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов Харківського 
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національного університету імені В.Н. Каразіна у межах наукової теми “Проблеми 
іноземної філології, перекладознавства та методики в когнітивно-дискурсивній 
парадигмі” (номер державної реєстрації 0109U007962) та “Когнітивно-дискурсивні 
дослідження мови як регулятора соціальної поведінки” (номер державної реєстрації 
0111U010009). 

Мета дослідження полягає у виявленні й описі гендерно зумовлених 
особливостей реалізації стратегій комунікативного домінування учасниками 
американських передвиборчих теледебатів.  

Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 
- визначити теоретико-методологічні та методичні засади дослідження; 
- з’ясувати конститутивні характеристики американських передвиборчих 

теледебатів як жанру американського політичного дискурсу;  
- розкрити комунікативні наміри глобальної та локальних стратегій 

американських передвиборчих теледебатів;  
- розробити класифікацію стратегій за способом досягнення комунікативного 

домінування в теледебатах – формального (метадискурсивні) або змістового 
(дискурсивні);  

- обґрунтувати поділ дискурсивних стратегій на раціонально-аргументативні, 
емоційно-аргументативні та сугестивні за способом здійснення мовленнєвого впливу; 

- виокремити одиниці аналізу метадискурсивних локальних  стратегій – 
комунікативні ходи – та описати втілювані ними тактики формального домінування; 

-  встановити одиниці аналізу дискурсивних локальних стратегій – аргументеми, 
емотеми і сугестеми –  та виявити втілювані ними тактики змістового домінування; 

- розкрити гендерну специфіку втілення стратегій домінування американських 
передвиборчих теледебатів.   

Об’єктом дослідження є стратегії комунікативного домінування в 
американських передвиборчих теледебатах як жанрі сучасного американського 
політичного дискурсу, а предметом – гендерні особливості реалізації цих стратегій.   

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що учасники американських 
передвиборчих теледебатів чоловічої та жіночої статі по-різному (у кількісному і 
якісному відношеннях) реалізують стратегії комунікативного домінування, що 
пояснюється орієнтацією учасників як на соціальні поведінкові приписи 
соціокультурних гендерних стереотипів, які зумовлюють кореляції “маскулінне → 
соціально значуще” / “фемінінне → тривіальне”, так і комунікативні поведінкові 
приписи учасників політичних теледебатів як жанру політичного дискурсу, які 
цілком узгоджуються із маскулінними соціокультурними стереотипами і 
конфліктують із фемінінними. 

Стереотипні поведінкові приписи розуміємо як соціальні очікування, пов’язані 
з виконанням індивідом тієї чи іншої соціальної та / або комунікативної ролі в рамках 
певної лінгвокультури (Л.П. Крисін, К.В. Піщікова).  

Матеріалом дослідження слугують 50  транскриптів американських 
передвиборчих теледебатів (25 із них у відеоформаті) між представниками 
Демократичної та Республіканської партій США та між політичними конкурентами в 
рамках однієї із партій, що відбувалися у період президентських виборів 2008 та 2012 
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років. В аналізованих теледебатах взяли участь  32 комуніканта-чоловіка та 20 
комунікантів-жінок.  

Із 50 транскриптів виокремлено 3700 комунікативних ходів учасників 
американських передвиборчих теледебатів чоловічої (1978 ходів) та жіночої статі 
(1722 ходи), що реалізують метадискурсивні стратегії формального домінування. У 
рамках 3700 комунікативних ходів виявлено 15730 висловлень, що втілюють 
дискурсивні стратегії змістового домінування.  

Методологічну основу дослідження складає когнітивно-дискурсивний підхід до 
розуміння мови, що спирається на діяльнісний стиль мислення (Л. Віттґенштейн,          
Ж. Дельоз, Ф. Ґваттарі, У. Еко, У. Матурана і Ф. Варела, М. Фуко), в рамках якого 
дискурс тлумачиться як ситуативно зумовлена інтерактивна мовленнєво-розумова 
діяльність, метою якої є  взаємна орієнтація у життєвому просторі на підставі 
наділення мовної форми семіотичною значущістю (А.П. Мартинюк).  

Виходячи з розуміння дискурсивної взаємодії як ситуативно зумовленого 
когнітивного конструювання значення мовної форми на основі широкого 
енциклопедичного знання (О.О. Залевська, О.В. Кравченко, В. Крофт,            
О.І. Морозова, М. Тернер, М. Томаселло, Ж. Фоконьє), когнітивно-дискурсивний 
підхід враховує здобутки інших функціональних підходів до тлумачення дискурсу 
(Н.Д. Арутюнова, Л.Р. Безугла, І.А. Бехта, Є.В. Бондаренко, Л.І. Бєлєхова,            
О.М. Ільченко, В.І. Карасик, І.М. Колегаєва, В.В. Красних, О.С. Кубрякова,            
А.Е. Левицький, В.Г. Ніконова, Л.С. Піхтовнікова, А.М. Приходько, В.О. Самохіна, 
О.О. Селіванова, Л.В. Солощук, Ю.С. Степанов, С.О. Швачко, І.С. Шевченко,           
Д. Шифрін). 

Методика дослідження ґрунтується на методах когнітивної лінгвістики та 
дискурсології. Інструментарій конверсаційного аналізу застосовується для 
виокремлення комунікативних ходів метадискурсивних стратегій передвиборчих 
теледебатів; семантико-синтаксичний аналіз – для виявлення синтаксичних 
аргументем; семасіологічно-стилістичний аналіз – для встановлення емотем; 
синтактико-стилістичний аналіз – для ідентифікації сугестем; метод словникових 
дефініцій – для з’ясування структури значення лексико-фразеологічних емотем; 
інтерпретаційно-текстовий аналіз – для  опису смислів, актуалізованих лексико-
фразеологічними емотемами; інструментарій теорії концептуальної метафори – для 
виявлення когнітивних механізмів утворення емотем-тропів; методика когнітивно-
дискурсивної інтерпретації, яка дозволяє виявити експлікатури та імплікатури, що 
лежать у підґрунті пресупозицій суб’єктів мовлення й спрямовують виведення 
інференцій інтерпретаторів, – для встановлення інтенцій комунікантів, що слугують 
підґрунтям для класифікації стратегій і тактик передвиборчих теледебатів за 
комунікативним намірами, а також прогнозування інференцій електорату, 
актуалізованих аргументемами / емотемами / сугестемами; кількісний аналіз – для 
отримання кількісних співвідношень метакомунікативних ходів, аргументем, емотем 
та сугестем в мовленні учасників передвиборчих теледебатів чоловічої та жіночої 
статі; статистичні методики – для верифікації кількісних даних.  

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що комунікативна взаємодія 
учасників американських передвиборчих теледебатів вперше досліджена в 
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гендерному ракурсі із застосуванням поняттєвого апарату та методичного 
інструментарію когнітивно-дискурсивної лінгвістики, зокрема, поняття глобальної 
стратегії спонукання, втілюваної локальними метадискурсивними (формальними) та 
дискурсивними (змістовими) стратегіями: виокремлено одиницю аналізу 
метадискурсивних стратегій – комунікативний хід, з’ясовано тактики формального 
домінування, реалізовані комунікативними ходами; обґрунтувано поділ 
дискурсивних стратегій на раціонально-аргументативні, емоційно-аргументативні та 
сугестивні за способом здійснення мовленнєвого впливу й встановлено одиниці 
аналізу цих стратегій – аргументеми, емотеми, сугестеми, виявлено втілювані ними 
тактики змістового домінування; з’ясована гендерна специфіка реалізації стратегій 
домінування в американських передвиборчих теледебатах.   

Наукова новизна отриманих результатів узагальнена в положеннях, що 
виносяться на захист: 

1. Американські передвиборчі теледебати як жанр американського політичного 
дискурсу є мовленнєво-розумовою взаємодією політичних опонентів, спрямованою 
на регуляцію соціальної поведінки електорату, який є кінцевим адресатом їх 
мовлення. Глобальна інтенція учасників теледебатів – здійснення впливу на 
електорат задля отримання / утримання влади – реалізується глобальною          
стратегією – спонукання – через базові локальні стратегії – конструювання 
позитивного іміджу власної політичної сили й руйнації іміджу політичної сили 
опонента.  

2. Базові локальні стратегії теледебатів реалізуються опонентами шляхом 
досягнення домінування в дискурсивній взаємодії – формального (на 
метадискусивному рівні – через керування перебігом діалогу / полілогу) та 
змістового (на  дискурсивному рівні – через спричинення мовленнєвого впливу на 
електорат в рамках комунікативних намірів дискурсивних стратегій).  

3. Метадискурсивні стратегії американських передвиборчих теледебатів 
втілюються комунікативними ходами і за критерієм дотримання / недотримання 
процедурних вимог жанру теледебатів у процесі реалізації формального домінування 
поділяються на відповідні лінгвоетологічним нормам й невідповідні  
лінгвоетологічним нормам. 

4. Дискурсивні стратегії американських передвиборчих теледебатів за способом 
досягнення змістового домінування є раціонально-аргументативними (апелюють до 
раціональної сфери свідомості електорату), емоційно-аргументативними (збуджують 
емоційні стани) та сугестивними (діють на підсвідомість).  

 4.1. Раціональна аргументація здійснюється аргументемами, тобто 
висловленнями, побудованими на каузальному зв’язку, що надає їм раціонально-
логічного потенціалу доведення – можливості для викладення аргументів на користь 
власної ефективності / неефективності політичного опонента. 

4.2. Емоційна аргументація втілюється емотемами, які становлять собою 
висловлення, що володіють емоційно-збуджувальним потенціалом переконування 
шляхом збудження у свідомості електорату бажаних для мовця емоційних станів. 
Джерелами такого потенціалу слугують як емоціогенні мовні вирази у складі 
висловлень – лексико-фразеологічні одиниці (номінації емоційно-ціннісних 
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концептів, емоційно-оцінні лексеми-інтенсифікатори, лексеми-вульгаризми, 
метафоризовані фразеологізми) і тропи (образні метафори, метафоричні порівняння, 
метонімії, гіперболи, іронія і сарказм), – так і структурно-синтаксична рамка 
висловлень.  

4.3. Сугестивний вплив досягається за допомогою сугестем, які втілюються 
стилістичними прийомами синтаксичного аранжування мовлення (інверсія, повтор і 
протиставлення), що дозволяють управляти увагою електорату. Сугестеми,  як  
правило,  співіснують  з  аргументемами  або / та емотемами, які наповнюють 
сугестивні синтаксичні патерни змістом. 

5. Результати кількісного аналізу, верифіковані статистичними даними, 
підтверджують гіпотезу дослідження щодо гендерно зумовлених розбіжностей 
комунікативної поведінки учасників теледебатів. Стабільність комунікативної 
поведінки політиків-чоловіків зумовлена відповідністю маскулінних стереотипних 
соціально-рольових приписів комунікативно-рольовим приписам учасника 
передвиборчих теледебатів. Нестабільність комунікативної поведінки політиків-
жінок викликана розбіжністю фемінінних стереотипних соціальних і комунікативних 
рольових приписів.   

Теоретична значущість роботи визначається її внеском в дискурсологію 
(з’ясування конститутивних характеристик американських передвиборчих 
теледебатів як жанру американського політичного дискурсу; розбудова поняття 
стратегії на базі розмежування  метадискурсивних та дискурсивних стратегій 
домінування); теорію мовленнєвого впливу та теорію аргументації (обґрунтування 
одиниць мовленнєвого втілення раціональної й емоційної аргументації та сугестії; 
інвентаризація аргументем, емотем та сугестем  в дискурсі американських 
передвиборчих теледебатів); гендерну лінгвістику (встановлення гендерної 
специфіки формального та змістового комунікативного домінування в теледебатах).  

Практична значущість роботи полягає у тому, що її результати можуть бути 
використані при викладанні курсів стилістики (розділи “Стилістична семасіологія”, 
“Стилістичний синтаксис”), лексикології (“Слово”, “Фразеологізм”) і граматики 
(“Cловосполучення”, “Речення”) сучасної англійської мови, загального мовознавства 
(“Мова і мислення”, “Семантика”), а також спецкурсів з когнітивної дискурсології, 
теорії комунікації, гендерної лінгвістики, теорії мовленнєвого впливу, теорії 
аргументації. З урахуванням тенденції до посилення міжпредметних зв’язків у 
гуманітарних науках результати дослідження також можуть бути корисними 
політичним діячам, політ-технологам, спічрайтерам, PR-менеджерам, журналістам. 

Апробація отриманих результатів. Основні теоретичні положення й висновки 
дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри теорії та 
практики перекладу англійської мови факультету іноземних мов Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна (2009-2013), а також на шести 
конференціях: Четвертому міжнародному науковому форумі “Сучасна англістика: 
Традиції. Сьогодення. Перспективи” у Харківському національному університеті 
імені В.Н. Каразіна (Харків 2011); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 
“Дискурсивні стратегії лінгвістики ХХІ століття” у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка (Львів 2011); Всеукраїнській науково-технічній 
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конференції “Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-2012” у 
Національному аерокосмічному університеті імені М.Є. Жуковського “Харківський 
авіаційний інститут” (Харків 2012); V Міжнародному науковому ювілейному форумі 
“Сучасна англістика і романістика: перший рубіж нового тисячоліття” у 
Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (Харків 2013); ІІ 
Міжнародній науковій конференції “Взаємодія етнічних і планованих мов у контексті 
європейської інтеграції” у Східноєвропейському національному університеті імені 
Лесі Українки (Луцьк 2013); V Міжнародному Кримському лінгвістичному конгресі 
“Язык и мир” (Ялта 2013). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 
відображені у 12 публікаціях автора: 8 статтях, з яких  6 статей опубліковано у 
фахових виданнях ВАК України та 1 – у зарубіжному виданні) і 4 – тези доповідей на 
конференціях; загальний обсяг – 3,5 друкованих аркуша. 

Структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із 
висновками до кожного, загальних висновків, списків використаної наукової (456 
позицій) та довідкової літератури (14 позицій), ілюстративних джерел (51 позиція). 
Загальний обсяг роботи становить 261 сторінку. Обсяг текстової частини –           
196 сторінок. Обсяг бібліографії – 50 сторінок. Обсяг додатків – 16 сторінок. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

  
У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, зв'язок з науковими темами 

факультету, мета та завдання дослідження, формулюються його об’єкт і предмет, 
визначаються методологічні підвалини, методи та матеріал, розкриваються наукова 
новизна, теоретичне та практичне значення отриманих результатів, надається 
інформація про апробацію та публікації за темою дисертації.  

У першому розділі “Теоретико-методологічні основи та методика 
дослідження гендерної специфіки реалізації стратегій комунікативного 
домінування в американських передвиборчих теледебатах” вводиться система 
основних понять дисертації, а також надається поетапний опис методичного 
алгоритму дослідження.  

Американський політичний дискурс трактується як інтерактивна мовленнєво-
розумова діяльність, обмежена інституціональними рамками політичної сфери й 
керована глобальною комунікативною інтенцією – здійснення впливу на електорат 
задля отримання / утримання влади шляхом конструювання позитивного іміджу 
власної політичної сили й руйнації іміджу політичної сили опонента.  

Американські передвиборчі теледебати як жанр політичного дискурсу мають 
форму діалогу / полілогу, який протікає в заданому форматі (модератор – учасники-
опоненти; дотримання черги / регламенту говоріння). Учасниками передвиборчих 
теледебатів є представники двох провідних американських партій: Демократичної та 
Республіканської, що мають протилежну політичну спрямованість у своїй діяльності, 
або політичні конкуренти в межах однієї з партій. Кінцевим адресатом мовлення 
учасників теледебатів є електорат. 
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Методичний алгоритм дослідження гендерної специфіки реалізації стратегій 
комунікативного домінування в американських передвиборчих теледебатах включає 
п’ять етапів, на кожному з яких завдання вирішуються за допомогою інтеграції 
конверсаційних та когнітивно-дискурсивних методик аналізу.    

На першому етапі за допомогою методики виокремлення локальних тем 
дискурсу (Д.Ж. Браун, Дж. Юль, Т.А. ван Дейк, М.Л. Макаров, І.Є. Фролова) 
діалогічне / полілогічне мовлення учасників американських передвиборчих 
теледебатів поділяється на окремі комунікативні обміни, що складаються з 
комунікативних ходів, тобто комунікативних дій (вербальних або невербальних), 
які є інструментами реалізації тієї чи іншої стратегії (У. Едмонсон, М. Култхард,       
Л. Пер). Кожен комунікативний обмін корелює з певною локальною темою.  

На другому етапі на підставі урахування способів досягнення домінування в 
інтеракції – змістового (шляхом “вбудовування” пропозицій; в термінах когнітивної 
прагматики – “інтендування дискурсивних імплікатур”, тобто виведення 
інтендованих імпліцитних пропозицій у контексті дискурсу (Л.Р. Безугла)) чи 
формального (шляхом керування перебігом інтеракції через зміну комунікативних 
ролей “адресант” – “адресат”) здійснюється поділ стратегій учасників передвиборчих 
теледебатів на власне дискурсивні та метадискурсивні. Підґрунтям для 
класифікації слугують існуючі в дискурсології типології дискурсивних стратегій 
(А.Д. Бєлова, Дж. Гамперц, О.В. Даньшина, Т.А. ван Дейк, О.С. Іссерс,  Д. Леві,            
І.Ю. Логінова, М.Л. Макаров, А.В. Олянич, О.А. Романов, В.Є. Чернявська,            
І.Є. Фролова, І.С. Шевченко). 

Третій етап передбачає аналіз метадискурсивних стратегій і здійснюється в три 
кроки. 

Перший крок включає класифікацію метадискурсивних стратегій на такі, що 
порушують, та такі, що не порушують лінгвоетологічні норми на підставі 
інструментарію прагматики та теорії комунікації, зокрема врахування відповідності 
комунікативної поведінки учасників теледебатів загальним принципам комунікації 
(Дж. Ліч, Г.П. Грайс) та нормативним вимогам, що диктуються форматом 
передвиборчих теледебатів (І.М. Кукса, С.О. Арістов).  

Другий крок передбачає застосування інструментарію конверсаційного аналізу 
(Г. Сакс, І. Щеглофф, Дж. Джеферсон, Ч. Гудвін) для виділення ініціальних, 
респонсивних та пост-респонсивних ходів, що реалізують метадискурсивні стратегії 
теледебатів в рамках окремих комунікативних обмінів.  

Третій крок спрямований на встановлення тактичних метакомунікативних 
намірів учасників теледебатів на підставі інтерпретаційного аналізу висловлень, що  
реалізують метадискурсивні стратегії в рамках ініціальних, респонсивних та пост-
респонсивних ходів учасників теледебатів. 

Четвертий етап передбачає аналіз дискурсивних стратегій і здійснюється в 
п’ять кроків.  

Першим кроком є класифікація дискурсивних стратегій за способом здійснення 
мовленнєвого впливу на раціонально-агрументативні, емоційно-аргументативні і 
сугестивні й виокремлення одиниць аналізу цих стратегій – аргументем, емотем, 
сугестем. Класифікація здійснюється  на основі поняттєвого апарату теорії 
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мовленнєвого впливу (Дж. Айзер, Р.М. Блакар, Г.Р. Власян, О.В. Денисюк,           
О.О. Леонтьев, А.П. Мартинюк, Й.А. Стернін, П.Б. Паршин, Є.Ф. Тарасов). 

Другий крок включає аналіз аргументем: 1) на основі методик структурно-
семантичного синтаксису й комунікативного синтаксису виокремлюються 
предикації, співвідносні зі структурними частинами складнопідрядних речень, 
об’єднаними  експліцитним каузальним зв’язком, а також предикації, співвідносні з 
простими реченнями, що імплікують каузацію; 2) із застосуванням інструментарію 
аналізу когнітивного синтаксису зміст таких предикацій зводиться до пропозицій, 
які відображають раціональні доводи учасників дебатів; 3) за допомогою 
інтерпретаційного аналізу висловлень-аргументем встановлюються тактичні 
комунікативні наміри, що реалізуються на підставі раціональної аргументації.  

Пропозицію розуміємо як базисну структуру моделювання енциклопедичного 
знання, що складає основу інтерпретації значення мовних виразів і включає логічний 
суб’єкт (цільовий концепт) і логічний предикат (ознаку, приписувану суб’єкту). 
Зв’язані набори пропозицій (кілька ознакових предикатів при одному суб’єкті або 
реляції між кількома предметними сутностями (аргументами або актантами)), що 
лежать в основі приписуваних актантам аргументних ролей (за Ч. Філмором), 
утворюють фрейми. С.А. Жаботинська виділяє п’ять базисних фреймів, що 
репрезентують найбільш узагальнені (схемні) принципи категоризації і організації 
вербалізованої інформації про предметний світ, що оточує людину:  предметний, 
акціональний, посесивний, ідентифікаційний і компаративний. Ці фреймові моделі 
використовуються для моделювання змісту висловлень-аргументем.  

Третій крок передбачає вивчення емотем: 1) на підставі стилістично-
семасіологічного та стилістично-синтаксичного аналізу здійснюється поділ емотем 
на лексико-фразеологічні (емотеми-стилістичні засоби і емотеми-тропи) і 
синтаксичні; 2) за допомогою інтерпретаційного аналізу висловлень, що містять 
лексико-фразеологічні емотеми, та висловлень-синтаксичних емотем 
встановлюються тактичні комунікативні наміри, що реалізуються за допомогою 
емоційної аргументації. Для аналізу емотем-тропів використовується інструментарій 
теорії концептуальної метафори (М. Джонсон, З. Кевечеш, Дж. Лакофф,            
M. Тернер), що складає підґрунтя для когнітивного тлумачення інших тропів.  

Четвертий крок уможливлює виявлення й опис сугестем на підставі 
стилістично-синтаксичного аналізу синтаксичного аранжування мовлення учасників 
дебатів за допомогою повтору, протиставлення та інверсії.  

П’ятий крок включає прогнозування інференцій, очікуваних від електорату щодо 
іміджу політиків-учасників теледебатів та визначення з кандидатом для голосування. 

На останньому п’ятому етапі проводився кількісний аналіз для отримання 
кількісних співвідношень реалізації стратегій і тактик передвиборчих теледебатів 
політиками чоловічої і жіночої статі. Дані кількісного аналізу верифікувалися 
статистичними формулами, зокрема формулою обчислення � – величини 
квадратичного відхилення середніх часток певних стратегій або тактик           
(Н.Б. Головін, А.Т. Мармоза).  

У другому розділі “Гендерна специфіка реалізації метадискурсивних 
стратегій формального домінування в американських передвиборчих 
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теледебатах” розглядаються гендерні особливості втілення метадискурсивних 
стратегій, спрямованих на встановлення  контролю  над  процедурним аспектом 
перебігу інтеракції  шляхом захоплення й утримування  ініціативи  говоріння.  

Як свідчать кількісні дані, верифіковані статистичними підрахунками, політики-
чоловіки переважно прагнуть досягнути формального домінування, втілюючи 
метадискурсивні стратегії, не пов’язані з порушенням лінгвоетологічних норм  
(62,3% :: 37,7% – тут і далі перша цифра відбиває особливості комунікативної 
поведінки учасників-чоловіків, а друга – учасників-жінок), тоді як політики-жінки, 
частіше ніж чоловіки реалізують метадискурсивні стратегії, що порушують 
лінгвоетологічні норми (48,7% :: 51,3%).  

Метадискурсивні стратегії, не пов’язані з порушенням лінгвоетологічних 
норм, включають самоініціювання говоріння, ініціювання говоріння опонента та 
ухиляння від прямої відповіді. 

Стратегія самоініціювання говоріння виявляється як випереджальна 
вербальна реакція на ініціальний хід модератора / опонента, адресований усім 
учасникам дебатів, і втілює два  тактичних наміри: програмування пост-
респонсивного ходу опонента та / або позбавлення опонента респонсивного ходу. 
Програмування пост-респонсивного ходу опонента змушує його/її займати 
підпорядковану комунікативну позицію й спростовувати пропозиції, спрямовані на 
руйнацію іміджу його / її політичної сили, або навпаки, у випадку спільності 
інтересів, розвивати вже вбудовані пропозиції. Позбавлення опонента 
респонсивного ходу має місце, коли учасник теледебатів, акцентуючи, відповідно, 
протиріччя або спільність позицій своєї та конкуруючої політичної сили, вбудовує 
пропозицію, що не підлягає спростуванню. Наведений приклад демонструє 
реалізацію цих тактичних намірів: 

RUSSERT: If the Iraqi government said, President Clinton or President Obama, 
you're pulling out your troops this quickly? You're going to be gone in a year, but you're 
going to leave a residual force behind? No. Get out. Get out now. If you don't want to stay 
and protect us, we're a sovereign nation. Go home now." Will you leave? 

OBAMA: Well, if the Iraqi government says that we should be there, then we cannot 
be there. This is a sovereign government, as George Bush continually reminds us. Now, I 
think that we can be in a partnership with Iraq to ensure the stability and the safety of the 
region, to ensure the safety of Iraqis and to meet our national security interests.  

RUSSERT: Senator Clinton, if the Iraqis said I'm sorry, we're not happy with this 
arrangement; if you're not going to stay in total and defend us, get out completely; they 
are a sovereign nation, you would listen? (Barack Obama – Hillary Rodham Clinton; 
February 26, 2008). 

Захоплюючи ініціативу говоріння на теледебатах із сенаторкою Х. Клінтон,           
сенатор Б. Обама відповідає на запитання модератора, адресоване обом учасникам 
теледебатів, щодо умов виведення військ з Іраку у випадку їхнього президентства. 
Очевидно, з точки зору модератора, відповідь Б. Обами є такою вичерпною й 
логічною, що не передбачає доповнень або контраргументів. Відтак модератор будує 
запитання, адресоване Х. Клінтон, з урахуванням аргументів Б. Обами. Тим самим  
Х. Клінтон опиняється у підпорядкованій позиції, оскільки позбавляється можливості 
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першою надати у респонсивному ході власні аргументи, які б слугували 
конструюванню її позитивного іміджу. Окрім того пост-респонсивний хід           
Х. Клінтон є певною мірою запрограмованим опонентом, оскільки їй доводиться 
лише доповнювати його відповідь.  

Стратегія ініціювання говоріння опонента вирішує комунікативне завдання 
програмування пост-респонсивного ходу опонента: мовець передбачає, що реалізація 
опонентом пост-респонсивного ходу може слугувати руйнації іміджу політичної сили 
опонента.  

У дискурсі теледебатів ця стратегія корелює із стратегією ухиляння від прямої 
відповіді, що втілює комунікативний намір запобігання бенефактивного для 
опонента перебігу інтеракції: учасник теледебатів усвідомлює, що пряма відповідь 
може слугувати руйнації іміджу його / її політичної сили. Стратегія ухиляння від 
прямої відповіді може ініціюватися і модератором:  

MODERATOR: If Israel concluded that Iran's nuclear capability threatened 
Israel's security, would Israel be justified in launching an attack on Iran? 

SENATOR CLINTON: Tim, I think that's one of those hypotheticals that… 
MODERATOR: It is not a hypothetical, Senator. It's real life. 
SENATOR CLINTON: …that is better not addressed at this time (Barack Obama – 

Hillary Rodham Clinton and others; September 27, 2007). 
Модератор ставить запитання сенаторці Х. Клінтон, чи виправдала б вона атаку 

Ірану з боку Ізраїлю, якщо б Ізраїль вирішив, що ядерне озброєння  Ірану становить 
загрозу для країни? Усвідомлюючи, що однозначна відповідь могла б слугувати 
сигналом підтримки розв’язання війни Ізраїлю з Іраном або, навпаки, відсторонення 
США у особі Х. Клінтон від Ізраїлю, Х. Клінтон уникає прямої відповіді.  

Метадискурсивні стратегії, не відповідні лінгвоетологічним нормам, 
репрезентовані перебиванням, що втілює комунікативний намір запобігання 
бенефактивного для опонента перебігу інтеракції й реалізується в рамках трьох 
конфігурацій комунікативних ролей – “опонент → опонент”, “опонент → 
модератор”, “модератор → опонент”. У вищенаведеному прикладі модератором 
була зроблена спроба перервати говоріння сенаторки Х. Клінтон, яка почала 
ухилятися від прямої відповіді, але його спроба виявилася неуспішною, адже була 
проігнорована сенаторкою. 

Результати статистично верифікованих кількісних підрахунків свідчать, що в 
рамках метадискурсивних стратегій, що не пов’язані з порушенням 
лінгвоетологічних норм стратегія самоініціювання говоріння однаково характерна 
для чоловіків і жінок (69,2% :: 64,3%); ініціювання говоріння опонента є більш 
характерним для чоловіків (22,7% :: 11,8%), а ухиляння від прямої відповіді – для 
жінок (8,1% :: 23,9%); в рамках метадискурсивних стратегій, що не відповідають 
лінгвоетологічним нормам жінки частіше вдаються до перебивання (37,7% ::  51,3%), 
хоча чоловіки є більш комунікативно успішними в реалізації цієї стратегії (70,2% :: 
54%). 

У третьому розділі “Гендерна специфіка реалізації дискурсивних стратегій 
змістового домінування в американських передвиборчих теледебатах” 
описуються результати аналізу особливостей реалізації дискурсивних стратегій 
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змістового домінування, що ґрунтуються на засобах раціонально-аргументативного, 
емоційно-аргументативного та сугестивного впливу на електорат як кінцевого 
адресата американських передвиборчих теледебатів. 

Дискурсивні стратегії американських передвиборчих теледебатів спрямовані на 
досягнення змістового домінування в інтеракції шляхом здійснення мовленнєвого 
впливу на електорат за допомогою раціональної аргументації (впливу на раціональну 
сферу свідомості електорату на підставі доведення переваг над опонентом), 
емоційної аргументації (впливу на емоційну сферу свідомості електорату шляхом 
збудження бенефактивних для мовця емоційних станів) та сугестії (впливу на 
підсвідомість електорату за допомогою особливих патернів синтаксичного 
аранжування мовлення, що збільшують ефективність раціонального й емоційного 
аргументативного впливу через навіювання).  

Як свідчать кількісні дані, верифіковані статистичними підрахунками, при 
загальному переважанні емоційної аргументації як в чоловічому мовленні (45,2% 
висловлень-аргументем :: 54,8% висловлень-емотем), так і жіночому мовленні        
(38,1% висловлень-аргументем :: 61,9% висловлень-емотем), частка раціональної 
аргументації в чоловічому мовленні є більшою, ніж в жіночому й, навпаки, частка 
емоційної аргументації є більшою у жіночому мовленні, ніж у чоловічому.  

Раціональна аргументація втілюється аргументемами, тобто висловленнями, 
що на когнітивному рівні корелюють із пропозиціями, між якими існує експліцитний 
каузальний зв'язок, або із пропозиціями, які імплікують каузацію. Синтаксично 
експліцитні аргументеми виражені складнопідрядними реченнями з підрядними 
причини, наслідку, умови і допусту, а імпліцитні – простими розповідними 
реченнями.  Експліцитні аргументеми містять антецедентні пропозиції, що надають 
інформацію про передумови бенефактивної дії, суб’єктом якої є мовець, а 
реципієнтом – електорат, та консеквентні пропозиції, що називають бенефактивну 
дію, яка є наслідком реалізації цих передумов. Імпліцитні аргументеми  не містять 
консеквентних пропозицій; консеквентні пропозиції виводяться електоратом у 
вигляді інференцій в ході інтерпретації антецедентних пропозицій.  

Каузальність надає таким висловленням аргументативного потенціалу 
раціонально-логічного доведення, задаючи структурно-семантичну рамку для 
викладення аргументів в рамках тактик доведення власної ефективності / 
неефективності політичного опонента. 

Реалізацію тактики доведення власної ефективності демонструємо на прикладі 
експліцитних аргументем: 

CLINTON: And under my plan, it is affordable because, number one, we have 
enough money in our plan (Barack Obama – Hillary Rodham Clinton; February 26, 2008). 

 Х. Клінтон доводить переваги свого проекту реформи медичного страхування, 
наголошуючи на можливості забезпечення працівників страховими полісами за 
кошти працедавців. Аргументема втілюється складнопідрядним причини, яке 
зводиться до каузально залежних пропозицій: антецедентної [ПЛАН КЛІНТОН є 
ТАКИЙ-якість: МІСТИТЬ ДОСТАТНЄ ФІНАНСОВЕ ПІДҐРУНТЯ] та консеквентної 
[ПЛАН КЛІНТОН є ТАКИЙ-якість: ПРИЙНЯТНИЙ].  
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За кількісними та статистичним даними експліцитні аргументеми загалом 
переважають над імпліцитними у мовленні опонентів-чоловіків (71,1% :: 28,9%), і 
навпаки поступаються імпліцитним аргументемам у мовленні опонентів-жінок 
(33,6% :: 66, 4%). 

Емоційна аргументація реалізується емотемами двох рівнів: лексико-
фразеологічного и синтаксичного.  

Лексико-фразеологічні емотеми представлені семасіологічними стилістичними 
засобами (номінаціями емоційно-ціннісних концептів; емоційно-оцінними 
лексемами-інтенсифікаторами; лексемами-вульгаризмами й метафоризованими 
фразеологізмами) та стилістичними прийомами (образними метафорами, 
метафоричними порівняннями, метоніміями, гіперболами, іронією і сарказмом). 

За допомогою семасіологічних стилістичних засобів учасники теледебатів 
втілюють тактики позиціювання власної політичної сили як носія абсолютних 
цінностей / репрезентації опозитивної політичної сили як відступника від 
абсолютних цінностей (номінації  емоційно-ціннісних концептів); інтенсифікації 
позитивних / негативних емоційних станів, асоційованих, відповідно, із діяльністю 
власної політичної сили та політичної сили опонентів (емоційно-оцінні лексеми-
інтенсифікатори); фаміліаризації з електоратом (лексеми-вульгаризмами  та 
метафоризовані фразеологізми).  

Прикладом використання лексико-фразеологічних емотем-стилістичних засобів 
є комунікативний хід конгресвумен М. Бахман, що ілюструє вживання емотем-
номінацій емоційних станів: 

BACHMANN: People are going to be so excited when they get to know Sarah 
Palin… And I think women all across America are going to аnd love what they see in Sarah 
Palin. I was taken with her and I know that a lot of American women will be… And that's 
why I think a lot of American women are going to be delighted with Sarah Palin, because 
she... (Larry King Live; September 1, 2008). 

М. Бахман, однопартійниця С. Пейлін, вживає номінації, що актуалізують такі 
позитивні емоційні стани, як СХВИЛЬОВАНІСТЬ (are excited), ЛЮБОВ (love), 
ЗАХОПЛЕННЯ (was taken with her), НАСОЛОДА (are going to be delighted with). Роль 
експерієнцера цих станів приписується електорату, а роль каузатора –           
Сарі Пейлін за умови її обрання на посаду віце-президента. У такий спосіб           
М. Бахман втілює тактику позиціювання власної політичної сили як носія 
абсолютних цінностей.  

Семасіологічні стилістичні прийоми уможливлюють реалізацію тактик 
фаміліаризації з електоратом та дискваліфікації / дискредитації  опонента шляхом 
створення образів, що викликають сміховий ефект (образні метафори, метафоричні 
порівняння, метонімії, іронія, сарказм); інтенсифікації позитивних / негативних 
емоційних станів, асоційованих з власною політичною силою та політичною силою 
опонентів (гіпербола). 

Прикладом вживання лексико-фразеологічних емотем-стилістичних прийомів є 
комунікативний хід республіканця Г. Кейна, що використовує емотему-метафору that 
dog won't hunt для критики проекту економічного розвитку свого опонента, який 
спирається на чинний податковий кодекс: 
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CAIN: He's [Governor Romney] still hooked to the current tax code. That dog won't 
hunt (Аpplause) (Michele Bachmann – Mitt Romney and others; September 22, 2011). 

Ця метафора утворюється на підставі накладання складників корелятивного 
домену ПОЛЮВАННЯ на референтний домен ОПОДАТКУВАННЯ 
(МИСЛИВСЬКИЙ СОБАКА → ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС; СТАРИЙ 
МИСЛИВСЬКИЙ СОБАКА, НЕСПРОМОЖНИЙ ПОЛЮВАТИ → ЧИННИЙ 
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС, ЩО НЕ Є ЕФЕКТИВНИМ). За допомогою такого 
яскравого предметного образу Г. Кейн передає своє негативне ставлення до чинної 
системи оподаткування, а також дискваліфікує економічний план свого опонента         
М. Ромні.  

В рамках тактик руйнації іміджу опонента у чоловічому мовленні більш 
поширені лексико-фразеологічні емотеми негативної оцінки, як наприклад: лексеми-
номінації негативних емоційно-ціннісних концептів (73,5% :: 45,6% – тут і далі 
цифри відбивають кількість негативно оцінних емотем у чоловічому та жіночому 
мовленні по відношенню до загальної кількості емотем відповідного типу), образні 
метафори (74% :: 60,8 %), порівняння (24,2% :: 12,2 %), метонімії (34,1 % :: 6,9%), 
іронія і сарказм (6,9% :: 0,9% – по відношенню до загальної кількості лексико-
фразеологічних емотем). Реалізуючи тактику фаміліаризації із аудиторією, політики-
чоловіки  частіше вживають номінації-вульгаризми (0,15% :: 0,016%).  

Синтаксичні емотеми репрезентовані розповідними (стверджувальними та 
заперечними), питальними, спонукальними, а також окличними (розповідно-
окличними, питально-окличними, спонукально-окличними) структурно-
комунікативними типами речень, кожен з яких використовується учасниками 
теледебатів для втілення певної тактики емоційно-аргументативного впливу.  

В залежності від семантики предикатів стверджувально-декларативні 
конструкції втілюють тактики: обіцянки бенефактивних для електорату дій; 
декларації бенефактивних намірів; декларації необхідності здійснення 
бенефактивних дій. Заперечно-декларативні конструкції реалізують тактику 
декларації відмови від малефактивних намірів; заперечно-оцінні – негативної 
кваліфікації  опонента; заперечно-констативні – заперечення власної негативної 
кваліфікації. Питальні речення у вигляді риторичних запитань втілюють тактику 
нав’язування бенефактивної для мовця інтерпретації; спонукальні речення – 
спонукання до виконання бенефактивної для електорату дії. Окличні речення 
застосовуються для емоційного піднесення електорату. 

Прикладом вживання синтаксичної емотеми-питального речення є 
комунікативний хід сенаторки Х. Клінтон, яка запитує в електорату про те, хто з 
кандидатів є готовим змінити політику екс-президента Дж. Буша і реалізувати 
бенефактивні зміни, очікуючи на інференцію, що найефективнішою буде саме її 
кандидатура: 

CLINTON: After seven years of George Bush, America is ready for change. We are 
ready for a new beginning.  Now it all comes down to one question. Who is ready and able 
to make the changes we need starting on day one in the White House?  

AUDIENCE: You are (Barack Obama – Hillary Rodham Clinton; January 5, 2008). 
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Про успішність емоційної тактики нав’язування бенефактивної для мовця 
інтерпретації свідчить відповідь аудиторії – представників  електорату, які 
вербалізують очікувану інференцію.  

Отримані результати кількісного та статистичного аналізу свідчать, що 
комуніканти-чоловіки частіше вдаються до наступальних тактик руйнації іміджу 
опонента (заперечно-оцінні речення негативної кваліфікації опонента (42,9% :: 31% 
від загальної кількості емотем-заперечних речень), тоді як жінки – до оборонних 
тактик заперечення власної негативної кваліфікації (заперечно-констативні речення 
(33,1% :: 45,7%)), виявляючи при цьому більшу експресивність та емоційність 
(спонукальні (13,5% :: 16,2%) і окличні речення (5,4% :: 9,4 % – від загальної 
кількості синтаксичних емотем)). 

Сугестія досягається сугестемами, представленими риторичними прийомами 
аранжування мовлення, що включають інверсію, повтор та протиставлення.  

Інверсія уможливлює реалізацію тактики фокусування уваги електорату на 
бенефактивній для мовця інформації за рахунок перебудови тема-рематичної 
організації висловлення. Повтор, що, як правило, забезпечується паралельними 
снтаксичними конструкціями, втілює тактику навіювання електорату 
бенефактивних для мовця смислів за рахунок їх рекурентної актуалізації в дискурсі. 
Протиставлення, яке також реалізується на фоні паралельних синтаксичних 
конструкцій, дозволяє ввести у фокус уваги електорату аксіологічно протилежні 
ціннісні концепти – позитивний,  асоційований з діяльністю власної політичної сили і 
негативний – асоційований з діяльністю політичної сили опонентів. 

Прикладом сугестивного впливу, побудованого на епіфоричному лексичному 
повторі є комунікативний хід сенатора Б. Обами, де він зосереджує увагу електорату 
на своїх бенефактивних намірах:  

OBAMA: And as president of the United States, I intend to make certain that every 
agreement that we sign has the labor standards, the environmental standards and the 
safety standards that are going to protect not just workers, but also consumers            
(Barack Obama – Hillary Rodham Clinton and others; February 26, 2008).   

Повтор лексеми standards, що об’єктивує бажаний еталонний стан справ у 
галузях, позначених атрибутивними означеннями (трудове законодавство, охорона 
довкілля, безпека), навіює електорату асоціацію між обранням Б. Обами на пост 
президента і досягненням бажаного рівня економічного розвитку країни.  

За кількісними та статистичними даними мовлення чоловіків загалом 
характеризується більшою сугестивністю, що збільшує ефективність мовленнєвого 
впливу чоловіків за рахунок ритмізації мовлення: (59,1% :: 40,9% від загальної 
кількості сугестем).       

 
ВИСНОВКИ 

 
У рамках когнітивно-дискурсивного підходу американські передвиборчі 

теледебати як жанр політичного дискурсу є інтерактивною розумово-мовленнєвою 
взаємодією, обмеженою інституціональними рамками політичної сфери, що визначає 
її основних учасників  (політиків –  продуцентів мовлення, й електорат, що виступає 
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в ролі інтерпретаторів), а також глобальну комунікативну інтенцію мовців – 
здійснення впливу на електорат задля отримання / утримання влади, реалізовану 
шляхом формального (метадискурсивного) і змістового (дискурсивного) домінування 
в інтеракції.    

Результати кількісного аналізу, верифіковані статистичними даними, 
підтверджують гіпотезу дослідження, згідно з якою учасники американських 
передвиборчих теледебатів чоловічої та жіночої статі по-різному  (у кількісному і 
якісному аспектах) застосовують метадискурсивні та дискурсивні стратегії 
домінування: комунікативна поведінка політиків-чоловіків в цілому відповідає 
маскулінному соціокультурному стереотипу, а комунікативна поведінка політиків-
жінок є нестабільною й демонструє як відповідність, так і невідповідність 
фемінінному стереотипу.  

На метадискурсивному рівні політики-жінки намагаються досягнути 
домінування в інтеракції через конфронтаційність більш широко, ніж чоловіки, 
застосовуючи стратегії перебивання, що порушують лінгвоетологічні норми. Ці дані 
не відповідають стереотипним уявленням про те, що жінкам притаманно 
дотримуватися кооперативного стилю комунікативної взаємодії. Політики-чоловіки 
прагнуть утримувати домінантну позицію в інтеракції в рамках стратегій, що не 
порушують лінгвоетологічні норми: вони частіше самоініціюють  говоріння, що 
змушує опонентів-жінок займати підпорядковану позицію. Підпорядкована позиція є 
наслідком і меншої комунікативної успішності жінок в реалізації стратегій 
перебивання. Перебування у підпорядкованій позиції також призводить до  частішого 
ухиляння політиків-жінок від прямої відповіді. 

Загальне переважання раціональної аргументації у мовленні учасників 
теледебатів чоловічої статі відповідає стереотипним уявленням про більшу 
раціональність / логічність світосприйняття та мислення чоловіків, порівняно із 
інтуїтивно-емоційним світосприйняттям і мисленням жінок. Більша частотність 
експліцитних аргументем у мовленні опонентів-чоловіків, а імпліцитних – у мовленні 
опонентів-жінок підтверджує спостереження представників гендерних лінгвістичних 
студій щодо схильності жінок аранжувати мовлення за допомогою простих 
синтаксичних конструкцій, на відміну від чоловіків, що тяжіють до 
складнопідрядних синтаксичних структур.   

Результати аналізу емотем відповідають соціокультурним гендерним 
стереотипним приписам комунікативної поведінки: комуніканти-чоловіки частіше 
реалізують наступальні тактики (створення комічних образів, що викликають сміхову 
реакцію електорату, за допомогою тропів; використання заперечно-оцінних речень 
негативної кваліфікації опонента), тоді як жінки – оборонні (вживання заперечно-
констативних речень задля заперечення власної негативної кваліфікації опонентом). 
Комуніканти-жінки виявляють більшу експресивність та емоційність (насиченість 
мовлення лексико-фразеологічними емотемами, частіше використання спонукальних 
і окличних речень).  

Сугестія більше розповсюджена у мовленні опонентів-чоловіків. Це говорить 
про те, що чоловіки прагнуть досягнути більшої ефективності аргументативного 
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впливу за рахунок ритмізації мовленнєвого потоку, у той час як жінки більше 
зорієнтовані на емоційність мовлення. 

Виявлені гендерні відмінності пояснюються впливом соціальних стереотипів на 
комунікативну поведінку учасників теледебатів чоловічої та жіночої статі. 
Стабільність комунікативної поведінки політиків-чоловіків зумовлена відповідністю 
маскулінних соціальних поведінкових установок комунікативним поведінковим 
установкам, визначеним жанром передвиборчих теледебатів. Нестабільність 
комунікативної поведінки політиків-жінок викликана розбіжністю фемінінніних  
соціальних поведінкових установок і комунікативних поведінкових установок 
теледебатів. 

Перспективи дослідження вбачаємо у застосуванні розробленої методики 
аналізу для вивчення різних типів аргументативного та сугестивного англомовного 
дискурсу (релігійного, рекламного тощо), інших жанрів політичного дискурсу, 
інвентаризації та опису аргументем, емотем та сугестем, характерних для таких 
дискурсів, порівнянні їх з одиницями втілення спонукання в дискурсі американських 
передвиборчих теледебатів, більш детальному вивченні взаємодії вербальних та 
невербальних засобів спонукального впливу у дискурсах аргументативного та 
сугестивного типу.  
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американском электоральном дискурсе (на материале предвыборных теледебатов) / 
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12. Ільченко М.Л. Мовна об’єктивація стратегії емоційної аргументації в 
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АНОТАЦІЯ  
  

Ільченко М.Л.  Гендерна специфіка стратегій комунікативного домінування 
в американських передвиборчих теледебатах. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 
спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014.  

У дисертації на основі когнітивно-дискурсивного підходу здійснено аналіз 
стратегій комунікативного домінування в американських передвиборчих теледебатах 
як жанрі політичного дискурсу з урахуванням гендеру учасників. Глобальна 
комунікативна інтенція учасників теледебатів – здійснення впливу на електорат задля 
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отримання / утримання влади – реалізується шляхом формального 
(метадискурсивного) і змістового (дискурсивного) домінування в інтеракції.  

Статистично верифіковані кількісні дані підтверджують гіпотезу дослідження, 
згідно з якою учасники американських передвиборчих теледебатів чоловічої та 
жіночої статі по-різному реалізують метадискурсивні (керування ходом інтеракції) та 
дискурсивні стратегії комунікативного домінування (раціональна аргументація, 
емоційна аргументація та сугестія), що пояснюється повним узгодженням рольових 
приписів жанру передвиборчих теледебатів із маскулінними соціокультурними 
стереотипами і частковим узгодженням із фемінінними. 

Ключові слова: політичний дискурс, американські передвиборчі теледебати, 
гендер, комунікативне домінування, метадискурсивні / дискурсивні стратегії, 
раціональна аргументація, емоційна аргументація, сугестія.   

 
АННОТАЦИЯ 

 
Ильченко М.Л.  Гендерная специфика стратегий коммуникативного 

доминирования в американских предвыборных теледебатах. – Рукопись.   
Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный 
университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2014. 

В диссертации на основе когнитивно-дискурсивного подхода осуществлен 
анализ стратегий коммуникативного доминирования в американских предвыборных 
теледебатах как жанре политического дискурса с учетом гендера участников. 
Глобальная коммуникативная интенция участников теледебатов – осуществление 
влияния на электорат ради получения / удержания власти – реализуется за счет 
формального (метадискурсивного) и содержательного (дискурсивного) 
доминирования в интеракции.  

Формальное доминирование в интеракции предполагает речевые действия 
участников теледебатов, направленные на управление ходом диалога / полилога.  
Содержательное доминирование подразумевает наполнение речевых действий 
участников теледебатов смыслом в рамках коммуникативных намерений 
соответствующих стратегий и тактик. 

Обнаружено, что метадискурсивные стратегии американских предвыборных 
теледебатов воплощаются коммуникативными ходами и, согласно критерию 
соблюдения / несоблюдения процедурных требований жанра теледебатов, делятся на 
соответствующие лингвоэтологическим нормам и не соответствующие 
лингвоэтологическим нормам. 

Дискурсивные стратегии американских предвыборных теледебатов по 
направленности воздействия и способу достижения содержательного доминирования 
являются рационально-аргументативными (апеллируют к рациональной сфере 
сознания электората), эмоционально-аргументативными (порождают эмоциональные 
состояния) и суггестивными (действуют на подсознание). 

Установлено, что рациональная аргументация реализуется аргументемами, то 
есть высказываниями, выраженными сложноподчиненными предложениями, 
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предикации которых объединяются каузальной связью (эксплицитные аргументеми), 
или простыми повествовательными предложениями, которые имплицируют 
каузацию (имплицитные аргументеми). 

Эмоциональная аргументация осуществляется с помощью эмотем, то есть 
высказываний, которые владеют эмоционально-возбудительным аргументативным 
потенциалом убеждения путем возбуждения в сознании электората желаемых для 
говорящего эмоциональных состояний.  Источниками такого потенциала являются 
единицы двух уровней: лексико-фразеологического в составе высказываний и 
синтаксического – структурно-коммуникативные типы предложений. 

Доказано, что суггестемы находят выражение в формально-структурном аспекте 
коммуникации и апеллируют к подсознательному в структуре человеческой психики 
путем синтаксической аранжировки высказываний. Суггестивность речи повышает 
эффективность аргументативного воздействия.  К суггестемам принадлежат такие 
риторические приемы, как инверсия, повтор и противопоставление. 

Статистически верифицированные данные подтверждают гипотезу 
исследования, согласно которой участники американских предвыборных теледебатов 
мужского и женского пола по-разному реализуют метадискурсивные (управление 
процессом интеракции) и дискурсивные стратегии коммуникативного 
доминирования (рациональная аргументация, эмоциональная аргументация и 
суггестия), что объясняется полным соответствием ролевых предписаний жанра 
предвыборных теледебатов маскулинным социокультурным стереотипам и 
частичным соответствием фемининным социокультурным стереотипам.  

Выявлено, что гендерная специфика речевого поведения политиков-мужчин и 
политиков-женщин в жанре американских предвыборных теледебатов заключается в 
том, что на метадискурсивном уровне политики-женщины пытаются достичь 
доминирования в интеракции за счет конфронтационного коммуникативного 
поведения в большей степени, чем мужчины, применяя стратегии перебивания, 
которые нарушают лингвоэтологические нормы. Эти данные не отвечают 
стереотипным представлением о том, что женщинам присуще следовать 
кооперативному стилю коммуникативного взаимодействия. 

Политики-мужчины стремятся удерживать доминантную позицию в интеракции 
в рамках стратегий, которые не нарушают лингвоэтологические нормы: они чаще 
инициируют говорение, что вынуждает оппонентов-женщин занимать подчиненную 
позицию. Подчиненная позиция является следствием и меньшей коммуникативной 
успешности женщин в реализации стратегии перебивания. Пребывание в 
подчиненной позиции, в свою очередь, приводит к более частому уклонению 
политиков-женщин от прямого ответа. 

На дискурсивном уровне общее преобладание рациональной аргументации в 
речи мужчин отвечает стереотипным представлением о большей 
рациональности/логичности мировосприятия и мышления мужчин в сравнении с 
интуитивно-эмоциональным мировосприятием и мышлением женщин. 

Результаты анализа эмотем отвечают социокультурным гендерным 
стереотипным предписаниям коммуникативного поведения: коммуниканты-
мужчины чаще прибегают к наступательным тактикам, тогда как коммуниканты-
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женщины – к оборонительным, проявляя при этом большую экспрессивность и 
эмоциональность. 

Суггестия более распространена в речи оппонентов-мужчин. Это говорит о том, 
что мужчины стремятся достичь большей эффективности аргументативного 
воздействия за счет ритмизации речевого потока, а женщины более сориентированы 
на эмоциональное окрашивание / выразительность речи. 

Ключевые слова: политический дискурс, американские предвыборные 
теледебаты, гендер, коммуникативное доминирование, метадискурсивные / 
дискурсивные стратегии, рациональная аргументация, эмоциональная аргументация, 
суггестия.  

 
ABSTRACT 

  
Ilchenko M.L. Gender specifics of communicative domination strategies in the 

American electoral televised debate. – Manuscript. 
Thesis for a Candidate Degree in Philology, specialty 10.02.04 – Germanic 

Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2014.  
The paper is a cognitive-discursive study of the communicative domination strategies 

of the American electoral televised debate as a genre of political discourse, focusing on the 
gender of the debaters.  

The global communicative intention of the debaters consists in the influence on the 
electorate in order to gain / retain political power. It is implemented through formal (meta-
discursive) and content-related (discursive) domination in the interaction. 

Statistically verified quantitative data support the hypothesis of the research according 
to which male and female participants of the American electoral debate implement meta-
discursive (control of interaction) and discursive communicative domination strategies 
(rational argumentation, emotional argumentation and suggestion) differently, since the role 
expectations of electoral televised debate are fully consistent with masculine socio-cultural 
stereotypes and only partially consistent  with feminine socio-cultural stereotypes. 

Keywords: political discourse, the American electoral debate, gender, communicative 
domination, meta-discursive / discursive strategies, rational argumentation, emotional 
argumentation, suggestion. 
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