
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені В.Н. КАРАЗІНА 

 

 

 

 

ВІРОТЧЕНКО Світлана Андріївна 

 

УДК 811.111’42’22 

 

 

ПРОКСЕМІЧНА СКЛАДОВА 

АНГЛОМОВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО ДИСКУРСУ 

 

 

 

 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови 

 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук 

 

 

 

 

Харків – 2011 



1 
 

Дисертацією є рукопис. 

Робота виконана на кафедрі англійської філології Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України. 
 
 

 
Науковий керівник: доктор філологічних наук, доцент 

СОЛОЩУК Людмила Василівна, 
професор кафедри англійської філології 
Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна 

 
 
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, доцент 

ПЕТЛЮЧЕНКО Наталія Володимирівна, 
завідувач кафедри германських та 
романських мов Національного університету 
«Одеська юридична академія» 
 

    кандидат філологічних наук 
    ЄМЕЛЬЯНОВА ОЛЕНА ВАЛЕРІАНІВНА,  

доцент кафедри іноземних мов  
Державного вищого навчального закладу  
«Українська академія банківської справи  
Національного банку України» 

 
 
Захист відбудеться ____ __________ 2011 р. о __________ годині на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 Харківського національного університету 
імені В.Н. Каразіна за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 4, ауд. 7-75. 

 
З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна за адресою:          
61022, м. Харків, пл. Свободи, 4. 
 

 

Автореферат розісланий          «____» _____________________    2011 р. 

 

 

 

Учений секретар         
спеціалізованої вченої ради      Л.В. Солощук



1 
 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Реферована дисертація присвячена дослідженню комунікативно-
функціональних особливостей взаємодії проксемічної складової з вербальними 
засобами та кінесичними й просодичними невербальними компонентами 
англомовного діалогічного дискурсу та аналізу засобів номінації проксемічної 
складової. 

Простір – це форма існування взаємозв’язків між матеріальними об’єктами, 
основа людського буття, відображення характеру та світосприйняття людини 
(В.Г. Кузнецов). Будь-який аспект людської діяльності, зокрема комунікативний, 
відбувається в просторі. Особистий простір комунікантів і комунікативно значущі 
зміни просторової організації спілкування є антропозначущими, що зумовлює 
зміщення фокусу мовних проблем до людського фактору в мові. 

У рамках антропоцентричної парадигми сучасного мовознавства інтенсивного 
розвитку набули дослідження проблем лінгвістичної прагматики та теорії дискурсу, 
що розглядають принципи й умови організації комунікативного процесу. 
Визначення мови як засобу впливу, регуляції діяльності індивідів, дослідження 
дискурсу з урахуванням таких факторів, як комунікативні наміри співрозмовників 
(І.С. Шевченко, Л.Р. Безугла, Є.В. Вохришева, О.С. Іссерс, М.Ю. Федосюк, 
І.Є. Фролова, С. Джейкобс), невербальна поведінка комунікантів (І.Н. Горєлов, 
Г.Ю. Крейдлін, Г.Г. Почепцов, Л.В. Солощук, Р. Бердвістл, Дж. Бургун), гендер 
(А.П. Мартинюк, Б. Карозерс, M. Лафранс), соціальний статус (В.І. Карасик, 
В.Є. Чернявська, Р. Траск, Б. Віс), психологічний та емоційний стани комунікантів 
(К. Ізард, Г.В. Завражина, E. Крамер), призвели до осмислення лінгвістичних явищ з 
точки зору комунікативно-дискурсивного підходу.  

Виявлення особливостей взаємодії проксемічної складової з вербальними та 
іншими невербальними засобами комунікації необхідне для вивчення сучасного 
комунікативного простору з притаманною йому диверсифікацією структури та 
функцій у межах теорії дискурсивної взаємодії різних кодових систем 
(Л.В. Солощук). Інформаційна цінність проксемічних, кінесичних і просодичних 
невербальних компонентів адекватна інформативності словесних засобів, а в 
багатьох випадках навіть перевищує її (І.Н. Горєлов, Г.Ю. Крейдлін, Т.Л. Музичук, 
Г.Г. Почепцов, П. Андерсен, П. Екман, Е. Голл). Проксемічна складова містить 
інформацію про комунікативні наміри співрозмовників та бажаний рівень 
спілкування, характер і динаміку їхніх стосунків, ставлення учасників комунікації 
до самої ситуації, що дозволяє їм регулювати процес інтеракції.  

Засоби здійснення ефективного впливу за допомогою вербальних і 
невербальних компонентів, які супроводжують вербальне повідомлення, 
представлені в роботах багатьох мовознавців (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова, 
І.Н. Горєлов, В.О. Лабунська, М.Л. Макаров, Г.Г. Почепцов, З.З. Чанишева, 
Дж. Герріган, М. Непп). Досліджувалися кінесичні та просодичні комунікативні 
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компоненти (Г.В. Колшанський, Г.Ю. Крейдлін, Т.Л. Музичук). Об’єктом аналізу 
ставали номінації невербальних компонентів комунікації на матеріалі різних мов 
(Є.М. Верещагін, Г.І. Барташева, О.А. Стародубцева, О.А. Янова).  

Термін «проксеміка» був запропонований американським ученим Е. Голлом 
на позначення науки про використання людиною особистого простору в процесі 
комунікації. Проксемічна складова виступає обов’язковим елементом діалогічного 
дискурсу, що піддається впливу соціально-статусних, культурних, гендерних 
характеристик комунікантів, ситуаційних обмежень (М.М. Болдирев, І.М. Борисова, 
М. Непп, Дж. Фаст, М. Гейдеметс, Т.В. Чрділелі). У вітчизняному мовознавстві 
вперше вводить проксеміку до кола лінгвістичних об’єктів дослідження 
Г.Г. Почепцов, запропонувавши термін «прагмапроксеміка». 

Актуальність дослідження зумовлена спрямованістю сучасних лінгвістичних 
розвідок на вивчення комунікативного процесу з точки зору єдності вербальних і 
невербальних компонентів комунікації. Враховуючи дискурсотвірний потенціал 
невербальних компонентів, актуальності набуває дослідження проксемічної 
організації діалогічного дискурсу, що сприяє розумінню механізмів творення 
ефективного спілкування з урахуванням інтеграції одиниць як вербального, так і 
невербального рівнів. 

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

Об’єктом дослідження є проксемічна складова сучасного англомовного 
діалогічного дискурсу. 

Предметом дослідження є закономірності функціонування проксемічної 
складової в сукупності з вербальними та іншими невербальними (кінесичними та 
просодичними) компонентами комунікації в англомовному діалогічному дискурсі та 
особливості її номінацій. 

Метою дисертаційного дослідження є виявлення функціонально-
прагматичних особливостей проксемічної складової англомовного діалогічного 
дискурсу, а також лексико-семантичних і синтактико-семантичних особливостей 
засобів номінації проксемічної складової. 

Досягнення поставленої мети передбачає послідовне вирішення таких завдань: 
1) обґрунтувати теоретико-методологічні засади дослідження лінгвістичного 

статусу проксемічної складової та уточнити її визначення; 
2) виявити дискурсивно-прагматичні характеристики проксемічної складової 

в структурі комунікативного простору дискурсивної особистості; 
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3) визначити вплив проксемічної складової на досягнення комунікативної 
мети в різних комунікативних ситуаціях англомовного діалогічного дискурсу; 

4) з’ясувати особливості взаємодії проксемічної складової з вербальними 
засобами спілкування; 

5) установити особливості взаємодії проксемічної складової з кінесичними й 
просодичними компонентами невербальної комунікації в англомовному 
діалогічному дискурсі; 

6) виділити лексико-семантичні та синтактико-семантичні особливості 
номінацій проксемічної складової. 

Матеріал дослідження складають 1200 фрагментів англомовного 
діалогічного дискурсу, в яких представлена проксемічна складова, серед них 660 
фрагментів позитивно спрямованого дискурсу, 324 фрагменти негативно 
спрямованого дискурсу, 120 прикладів нейтрально спрямованого дискурсу, обрані 
методом суцільної вибірки з художніх творів британських й американських авторів 
ХХ століття загальним обсягом понад 15000 сторінок. 

Загальнонауковим методологічним підґрунтям роботи є принцип 
антропоцентризму, згідно з яким людина, відіграючи важливу роль у всіх сферах 
діяльності, сприймає та оцінює навколишній світ крізь призму колективного 
досвіду, норм, традицій і стереотипів. Вивчення проксемічної складової спирається 
на новітні досягнення у сфері прагматики (Н.Д. Арутюнова, І.П. Сусов, 
Г.Г. Почепцов, І.Є. Фролова, Дж. Нестрі), теорії дискурсу (І.С. Шевченко, 
В.С. Григор’єва, М.Л. Макаров, О.І. Морозова, Н.В. Петлюченко, В.І. Карасик, 
Л. Полані, Д. Таннен), комунікативної лінгвістики (Ф.С. Бацевич, О.С. Іссерс, 
Дж. Голл), невербальної семіотики (Г.Ю. Крейдлін, І.Н. Горєлов, Т.Л. Музичук, 
Г.І. Барташева, М. Непп, Т. Сечоу) та теорії номінації (О.С. Кубрякова, 
І.М. Кобозєва). Дослідження базувалося на положеннях, доведених у науковій 
літературі: невербальні компоненти комунікації, співіснуючи й знаходячись у стані 
взаємодії з іншими складовими дискурсу, здатні формувати висловлення та 
передавати інформацію, що сприяє розвитку, просуванню та регулюванню 
комунікативного процесу (Г.Ю. Крейдлін, В.О. Лабунська, Л.В. Солощук); 
проксемічна складова, як компонент невербальної комунікації, є засобом творення 
актуальної мовної свідомості, доповненням до семантично значущої інформації, що 
прояснює природу зв’язків між одиницями інформації, забезпечуючи таким чином 
належну цим одиницям семантичну інтерпретацію (Г.Г. Почепцов, М. Непп, 
Дж. Фаст, М. Гейдеметс); мова та парамова є системними утвореннями, чим і 
зумовлений аналіз вербальної та невербальної семіотичних систем з точки зору 
системного підходу, що надає можливість перекодування одиниць невербальної 
семіотики вербальними засобами (Є.М. Верещагін, Л.Б. Лебедєва, Н.Б. Мечковська, 
В.А. Плунгян). 
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Дослідження здійснювалося на основі використання таких методів: методу 
системно-функціонального аналізу, який передбачає дослідження та узагальнення 
функціонування проксемічної складової у взаємодії з вербальними та 
невербальними компонентами комунікації; дискурс-аналізу, що є необхідним для 
вивчення структури англомовного діалогічного дискурсу; контекстно-ситуативного 
методу, який дозволяє виділити комунікативні ситуації; контекстуально-
інтерпретаційного методу, що використовується при аналізі функціонування 
проксемічної складової в різних ситуаціях діалогічного дискурсу; методу лексико-
семантичного аналізу мовних одиниць, який дає можливість дослідити особливості 
номінацій проксемічної складової; елементів кількісного аналізу, що 
використовуються для встановлення частотності вживання проксемічної складової 
та для виявлення кількісних співвідношень застосування проксемічної складової в 
різних типах діалогічного дискурсу. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в роботі на матеріалі 
англійської мови вперше вивчено функціонально-комунікативні особливості 
вживання проксемічної складової у взаємодії з вербальними та іншими 
невербальними (кінесичними та просодичними) компонентами спілкування; 
визначено закономірності впливу проксемічної складової на досягнення 
комунікативної мети в позитивно, негативно та нейтрально спрямованих типах 
англомовного діалогічного дискурсу; здійснено аналіз лексико-семантичних і 
синтактико-семантичних особливостей дієслівних конструкцій проксемного руху. 

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

1. Проксемічна складова в діалогічному дискурсі – це невербальний компонент 
комунікації, що позначає комунікативно значущі зміни особистого простору в 
межах загального комунікативного простору, якою оперує дискурсивна особистість 
для здійснення/посилення ефективності комунікативного впливу та досягнення 
комунікативної мети. Проксемічна складова є поліфункціональною за природою, 
тобто та сама складова здатна виражати різні смисли в залежності від типу 
дискурсу, взаємодії з вербальними та невербальними компонентами комунікації. 

2. Комунікативний простір складається з адресантно-особистого й адресатно-
особистого просторів, які мають центр і периферію з рухомими границями, що 
змінюються залежно від етапу розвитку діалогічного дискурсу, його комунікативної 
спрямованості, соціально-статусних, гендерних та вікових характеристик 
комунікантів. Оперування проксемічною складовою, яке реалізується лативним (у 
напрямку до адресанта/адресата) та елативним (у напрямку від адресанта/адресата) 
рухом у комунікативному просторі, є індикатором інтенцій комунікантів та сприяє 
створенню умов для організації як позитивно, так і негативно спрямованого 
діалогічного дискурсу. 
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3. Для вербальної репрезентації проксемічної складової вживаються дієслівні 
конструкції проксемного руху, що описують орієнтованість руху комуніканта на 
кінцеву/початкову/проміжну точку переміщення, обмежену/необмежену площу 
переміщення, миттєве/немиттєве, повільне/швидке, інтегральне/партитивне 
переміщення. 

4. Репертуар проксемічних комунікативних компонентів є лімітованим на 
відміну від інших невербальних компонентів. У разі збігу інтенцій 
скорочення/збільшення дистанції маркує позитивну спрямованість намірів 
комунікантів; у разі розбіжності інтенцій скорочення дистанції є замахом на 
особисту територію комунікативного партнера, збільшення дистанції – наміром 
припинити взаємодію з ним. 

5. Використання проксемічної складової переважає у позитивно спрямованому 
діалогічному дискурсі. У негативно спрямованому діалогічному дискурсі 
функціонування проксемічної складової різниться залежно від ступеня вираження 
конфронтації. Особливості функціонування проксемічної складової в обох типах 
дискурсу залежать від етапу їхнього розгортання. 

6. У позитивно спрямованому діалогічному дискурсі на ініціальному етапі 
проксемічною складовою активно оперують обидва комуніканти: відбувається 
зближення адресантно-особистого та адресатно-особистого просторів. Підвищується 
кінесична активність комунікантів під час реалізації інхоативних мовленнєво-
актових метакомунікативів, що супроводжуються апелятивними вигуками 
позитивної семантики та етикетними формами звертання. На змістовому етапі в 
ситуаціях переконування та розради лативне переміщення в сукупності з 
кінесичними та просодичними компонентами вживається адресантом при реалізації 
констативів, директивів та реквестивів. У ситуації вираження зацікавленості 
проксемічна складова актуалізує квеситиви за допомогою просодичного та 
кінесичного компонентів. На завершальному етапі активним користувачем 
проксемічної складової виступає адресант, який виконує елативний інтегральний 
рух з адресатно-особистого простору, супроводжуючи його кінесичними засобами, 
що посилює іллокутивну силу фінітивних мовленнєвих актів таким чином, щоб 
закласти передумови для подовження контактів у майбутньому.  

7. На ініціальному етапі діалогічного дискурсу, який набуває негативної 
спрямованості на змістовому етапі, використання проксемічної складової 
лімітоване. Свавільне вторгнення комунікантів в особисті простори один одного в 
ході розгортання змістового етапу негативно спрямованого дискурсу різниться 
залежно від ступеня конфронтації в ситуаціях вираження конфлікту інтересів або 
прямої погрози. У ситуації прямої погрози відбувається різкий лативний рух-
вторгнення адресанта в адресатно-особистий простір у ході реалізації менасивів, 
директивів і констативів, які акцентуалізуються вживанням інвективних номінацій 
адресата та оклично-суб’єктивних оцінних фраз зі зниженою літературною 
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лексикою. У ситуації конфлікту інтересів активність у використанні проксемічної 
складової належить адресату: внаслідок незгоди з твердженнями адресанта 
відбувається переважно елативний рух адресата під час реалізації констативів і 
квеситивів. Взаємодія проксемічної складової з кінесичними та просодичними 
компонентами в обох типах ситуацій відрізняється лише на рівні інтенсивності їх 
використання. На завершальному етапі негативно спрямованого дискурсу 
проксемічна складова разом з просодичною складовою збільшує іллокутивну силу 
фінітивних мовленнєвих актів. Кінесичний компонент представлено униканням 
візуального контакту. 

8. Для світської бесіди як фатичного типу спілкування характерною є висока 
частотність використання проксемічної складової у вигляді повільних елативних 
рухів у комунікативному просторі як з боку адресанта, так і адресата на фоні їх 
кінесичної та просодичної пасивності.  

Теоретичне значення дисертаційного дослідження визначається тим, що його 
положення та висновки є внеском у дискурсознавчі студії, теорію дискурсивної 
взаємодії різних кодових систем, теорію комунікації. Вони сприяють поглибленню 
розуміння семантичних і прагматичних особливостей взаємодії проксемічної 
складової з вербальними та невербальними компонентами комунікації в 
англомовному діалогічному дискурсі. Встановлені лексико-семантичні та 
синтактико-семантичні характеристики дієслівних конструкцій проксемного руху є 
внеском у теорію номінації. 

Практичне значення дослідження полягає в можливості використання його 
основних положень у лекційних курсах з теоретичної граматики англійської мови 
(розділ «Прагматика»), лексикології (розділ «Лексична семантика»), спецкурсах з 
теорії дискурсу, невербальної комунікації, у наукових дослідженнях аспірантів та 
студентів. 

Апробація роботи. Основні положення та результати дисертаційного 
дослідження обговорювались на засіданнях кафедри англійської філології (2003-
2011 р.р.), а також на Всеукраїнській науково-методичній конференції «Підготовка 
фахівців у галузях іншомовної комунікації у вищих навчальних закладах» (ХНУ 
імені В.Н. Каразіна, Харків, 2002 р.); на Всеукраїнській науковій конференції 
«ІІ Каразінські читання: два століття Харківської лінгвістичної школи» (ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, Харків, 2003 р.); на VI Міжнародній конференції «Стратегії та методи 
навчання мовам для спеціальних цілей» (Інститут міжнародних відносин, Київ, 
2003 р.); на Міжнародній науково-методичній конференції «ІІІ Каразінські читання: 
методика і лінгвістика на шляху до інтеграції» (ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, 
2003 р.); на XIІІ Міжнародній науковій конференції «Мова і культура» імені проф. 
Сергія Бураго (Інститут філології Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, Київ, 2004 р.); на Міжнародній науково-методичній конференції 
«Ювілейні ІV Каразінські читання, присвячені 200-річчю Харківського 
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національного університету: Людина. Мова. Комунікація» (ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, Харків, 2004 р.); на VIІ Міжнародній конференції «Стратегії та 
методи навчання мовам для спеціальних цілей» (Інститут міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, 2005 р.); на 
V Всеукраїнській науковій конференції «Каразінські читання: Людина. Мова. 
Комунікація» (ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, 2005 р.); на Всеукраїнському 
науковому форумі: Сучасна англістика: Стереотипність і творчість (ХНУ імені 
В.Н. Каразіна, Харків, 2006 р.); на VІ Міжнародній науковій конференції 
«Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 
Харків, 2007 р.); на VІІІ Міжнародній науковій конференції «Каразінські читання: 
Людина. Мова. Комунікація» (ХНУ імені В.Н. Каразіна, Харків, 2009 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображені в 6 
одноосібних статтях, опублікованих у фахових наукових виданнях України, та в 
тезах 11 конференцій, з них тези однієї конференції у співавторстві (дисертанту 
належить збір та розробка практичного матеріалу). 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків 
використаної літератури та джерел ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг 
роботи складає 232 сторінки, обсяг основного тексту – 190 сторінок. Список 
використаних джерел складається з 336 позицій, джерел ілюстративного 
матеріалу – 42 позиції. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Розділ 1. «Теоретико-методологічні засади дослідження проксемічної 
складової в англомовному діалогічному дискурсі». Процес комунікативної 
взаємодії протікає в просторі, що має вплив на зміст самої комунікації та на її 
результат. Простір є однією з найбільш значущих реалій людського буття: він 
структурований навколо людини, у ньому відбувається комунікативна діяльність. 
Простір виступає складовою дискурсу, адже дискурс є складною єдністю мовної 
практики та екстралінгвістичних факторів, до яких належить просторове 
оформлення комунікативного процесу, переміщення комунікантів у просторі, їх 
невербальна поведінка.  

У сучасній свідомості простір постає як відстань від людини до об’єкта 
дотику, як порядок розташування одночасно співіснуючих об’єктів. Поняття 
простору та субстанції входять до складу головних категорій буття, при цьому 
простір розглядається як цілісність, яка вміщує людину, те, що вона усвідомлює 
навколо себе, те, що вона бачить перед собою (О.С. Кубрякова).  

Останнім часом категорія простору привертає увагу лінгвістів як інтегративне 
явище: вивчаються її національно-специфічні особливості, ведеться послідовний 
аналіз просторової лексики та окремих концептів, які формують категорію простору. 
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Представники семантичного та когнітивного напрямків сучасної лінгвістики 
Ю.Д. Апресян, О.С. Кубрякова, І.М. Кобозєва, Ю.М. Караулов розроблюють 
методологію аналізу та опису простору. Важливим аспектом вивчення простору в 
мові є врахування антропоцентричного фактору, тобто присутності людини в 
комунікативній ситуації (В.І. Подлеська, К.В. Рахіліна, О.С. Яковлєва). Саме 
людина обирає просторові орієнтири та створює комунікативний простір, що 
складається з адресантно-особистого й адресатно-особистого просторів, які 
мають центр і периферію з рухомими границями, що змінюються залежно від етапу 
розвитку діалогічного дискурсу та його комунікативної спрямованості. Вивчення 
особистого простору людини та його використання під час комунікації є завданням 
науки проксеміки, яка, згідно Г.Г. Почепцова, є підрозділом лінгвістики, що вивчає 
дистанції, яких дотримуються комуніканти в процесі спілкування, їх комунікативні 
функції, а також вплив цих дистанцій на комунікативну діяльність людини. 

Проксемічна складова як невербальний комунікативний компонент у 
діалогічному дискурсі позначає комунікативно значущі зміни особистого простору в 
межах загального комунікативного простору, якою оперує дискурсивна особистість 
для здійснення/посилення ефективності комунікативного впливу та досягнення 
певної комунікативної мети. Проксемічна складова взаємодіє з вербальними 
компонентами комунікації переважно за координативним принципом 
(Л.В. Солощук), при цьому розширюється базова комунікативно значуща 
інформація, збільшується ефективність комунікації з точки зору збереження часу та 
забезпечення впевненості в тому, що адресат адекватно сприйме інформацію. 
Проксемічна складова є поліфункціональною за природою: з одного боку, вона є 
засобом творення ефективних умов для реалізації стратегій позитивно спрямованого 
спілкування, а з іншого – виступає засобом посилення домінування та реалізації 
конфліктно спрямованих стратегій. 

Проксемічна складова знаходить відображення в структурі різних типів 
діалогічного дискурсу, що є мисленнєво-комунікативною діяльністю, яка є 
сукупністю процесу й результату і включає як позалінгвальний, так і власне 
лінгвальний аспекти (І.С. Шевченко). Компонентом діалогічного дискурсу є 
комунікативна ситуація – комплекс зовнішніх умов спілкування та внутрішніх 
станів комунікантів, що представлені в мовленнєвій поведінці (Н.І. Формановська). 
Учасниками діалогічної взаємодії виступають дискурсивні особистості, які діють в 
континуальному комунікативному просторі та поряд з мовним кодом 
використовують і трактують невербальні компоненти комунікації (Л.В. Солощук).  

За наявності елементарних обов’язкових компонентів спілкування та 
мовотворчих факторів утворюється позитивно спрямований дискурс, який 
формується за рахунок встановлення мовленнєвої та немовленнєвої цілей і 
збереження рівноваги між учасниками спілкування під час досягнення даних цілей. 
У позитивно спрямованому дискурсі зміни просторової організації спілкування 
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відбуваються за бажанням обох комунікантів, їх пози синхронні, жести адекватні 
ситуації спілкування. 

Внаслідок недотримання норм комунікативної поведінки та зіткнення 
інтересів дисгармонійний розвиток міжособистісного спілкування веде до створення 
негативно спрямованого дискурсу, для якого характерне вербальне й невербальне 
вираження негативних настанов відносно співрозмовника та його вербального 
повідомлення. Невербальними ознаками негативно спрямованого дискурсу є стрімке 
скорочення/збільшення комунікативної дистанції, дисгармонійні пози, різкі жести. 

Під час безпосередньої інтеракції комуніканти сприймають особливості 
проксемної поведінки один одного. У художньому дискурсі відбувається 
міжмодальне перетворення інформації: інформація візуальна переводиться у 
вербальну форму (І.М. Кобозєва). Виявлення лексичних засобів, які вербально 
репрезентують проксемічну складову, дозволяє дослідити номінації проксемічної 
складової в їх взаємодії з одиницями вербального коду, виявити їх значимість для 
створення цілісної картини комунікативної взаємодії.  

Розділ 2. «Засоби вербальної репрезентації проксемічної складової». Для 
вербальної репрезентації проксемічної складової й інших компонентів невербальної 
комунікації використовуються номінації невербальних компонентів, які декодують 
семантичну й прагматичну інформації та відтворюють ситуацію спілкування 
(Г.І. Барташева, Г.Ю. Крейдлін, Н.Б. Мечковська, Б. Тошович, З.З. Чанишева).  

Засоби вербальної репрезентації проксемічної складової представлено 
дієслівними конструкціями проксемного руху: дієсловами руху в сполученні з 
постпозитивами та дієсловами в комплексі з іменниками, що модифікуються 
прикметниками або прислівниками (to swing toward/away/back/from, to take a step 
toward/to, to step to/toward, to lean forward/closer/back, to jerk toward, to come forward, 
to bend towards, to shrink back, to sink back, to retreat a step). Дієслова руху, що 
входять до складу дієслівних конструкцій проксемного руху, відносяться до 
лексико-семантичного поля просторових дій, їх загальною семою є місце 
перебування та зміни в позиції комуніканта внаслідок руху. 

З точки зору лексико-семантичних характеристик виділяються: 1) дієслівні 
конструкції проксемного руху, що описують орієнтованість руху комуніканта на 
кінцеву точку руху (лативний рух) (to come to, to lean forward)/початкову точку руху 
(елативний рух) (to back away from, to lean back); 2) дієслівні конструкції 
проксемного руху, які описують миттєву (to jеrk toward, to rush forward)/немиттєву 
дію (moving toward, starting towards); 3) інтегральні дієслівні конструкції 
проксемного руху (описують переміщення всього тіла комуніканта) (to come toward, 
to go up to)/партитивні дієслівні конструкції проксемного руху (описують 
переміщення в просторі верхньої частини тіла) (to bend toward, to lean forward/back); 
4) дієслівні конструкції проксемного руху, що описують обмежену (to lean toward, to 
step back)/необмежену площу переміщення (to move toward smb, to come forward). 
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З точки зору синтактико-семантичних характеристик дієслівні конструкції 
проксемного руху класифікуються: 

 за наявністю аргументів: 1) синтаксично фіксований об’єкт/суб’єкт руху 
(Oliver leaned back); 2) припущений вихідний пункт (she pushed herself up out of the 
chair); 3) синтаксично фіксований або упущений кінцевий пункт руху (she leaned 
forward to me); 4) припущена траєкторія руху (Jack leaned across the table);  

 за наявністю орієнтирів: 1) антропоцентричні орієнтири (to bend towards, to 
lean back), 2) предметні орієнтири (to lean over the desk top, to sink back into a chair), 
3) гравітаційний орієнтир – догори (to get up, to rise). 

Дієслівні конструкції проксемного руху супроводжуються конструкціями, які 
описують ціль і результат даного переміщення, що представлені подальшою 
невербальною взаємодією комунікантів: 1) номінаціями встановлення візуального 
контакту (he leaned forward to look into her face); 2) номінаціями тактильного 
контакту (Carol leaned forward and touched her arm). Дієслівні конструкції 
проксемного руху та номінації інших невербальних компонентів взаємодіють на 
синтаксичному рівні: 1) якщо дієслівні конструкції проксемного руху функціонують 
у ролі присудка, номінації невербальних компонентів вживаються в ролі обставини; 
2) якщо дієслівні конструкції проксемного руху функціонують у ролі обставини, 
номінації невербальних компонентів вживаються в ролі присудка; 3) дієслівні 
конструкції проксемного руху та номінації невербальних компонентів є 
однорідними присудками. 

Дієслівні конструкції проксемного руху взаємодіють з вербальним 
повідомленням 1) в препозиції: комунікативний контакт розпочинається зміною 
просторового розташування комунікантів, а потім включаються вербальні канали 
комунікації; 2) в інтерпозиції: проксемічна складова вклинюється в вербальне 
повідомлення; 3) у постпозиції: засоби вербального спілкування доповнюються 
проксемічною складовою.  

Для номінацій проксемічної складової характерна лексична та структурна 
однозначність і спрощеність відображення в тексті.  

Розділ 3. «Комунікативно-функціональні особливості взаємодії 
проксемічної складової з вербальними та невербальними компонентами 
комунікації в англомовному діалогічному дискурсі». Аналіз функціонування 
проксемічної складової в англомовному діалогічному дискурсі дозволив виділити 
комунікативні ситуації, для яких характерна висока щільність використання 
проксемічної складової та відмінності її сполучуваності з вербальними та іншими 
невербальними компонентами. Комунікативні ситуації позитивно спрямованого 
дискурсу складають 55% від загальної кількості прикладів, серед них окремо 
виділяються ситуації переконування, розради та вираження зацікавленості 
комунікантів. Ситуації негативно спрямованого дискурсу складають 27%, серед них 
виокремлено ситуації погрози та конфлікту інтересів. Окремою групою виділена 
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світська бесіда, яка складає 10% та належить до групи так званої «нейтральної» 
спрямованості спілкування.  

Для ініціального етапу позитивно спрямованого дискурсу характерне 
зближення адресантно-особистого та адресатно-особистого просторів, яке 
супроводжується встановленням візуального та тактильного контактів і посмішкою. 
Проксемічна складова вживається з інхоативними мовленнєво-актовими 
метакомунікативами, етикетними формами звертання та апелятивними вигуками 
позитивної семантики: “Hi,” I said, approaching with my best social smile. “I’m Sam 
Jones. I met Alan over the New year.” “Oh, the artist girl?” said Alan’s father, rising 
politely to shake my hand (Henderson). 

На змістовому етапі позитивно спрямованого дискурсу формування ситуацій 
переконування та розради відбувається за рахунок лативних переміщень адресанта в 
адресатно-особистий простір у комбінації з кінесичними (погляди, контактні жести, 
посмішки) та просодичними компонентами (щира тональність голосу) під час 
реалізації констативів, директивів та реквестивів, іллокутивна сила яких 
посилюється вживанням звертань (оцінних номінацій) та вигуків-стимулів: “Can you 
see me as your friend, and believe me <…>” She was leaning forward now and entreating 
him with great earnestness in her eyes. “You can come to me <…> and I dare say we can 
arrange matters there to please all you prideful Lacklands well enough” (Rayner). 

У ситуації вираження зацікавленості проксемічна складова посилює 
іллокутивну силу квеситивів, комбінуючись з просодичними (інтонація 
зацікавленості, конфіденційності) та кінесичними компонентами (сфокусований 
погляд, зацікавлений вираз обличчя): His eyes turned towards hers that were so close. 
“Then why haven’t you asked before? You are not usually so diffident.”“But this is 
something very special. I’m sort of afraid to ask…I want a room of my own and you’ll 
never guess what room I want.” He stared. “What room?” (De La Roche). 

На завершальному етапі позитивно спрямованого дискурсу іллокутивна сила 
фінітивних мовленнєвих актів посилюється елативним інтегральним рухом, що 
приводить до виходу адресанта з адресатно-особистого простору. Проксемічна 
складова супроводжується посмішкою, що є індикатором обопільної згоди на 
переривання комунікативного контакту; припинення тактильного та візуального 
контакту є результатом виходу адресанта з адресатно-особистого простору: “Well, it 
only remains for us to say farewell and wish each other a happy journey through the 
hazards of our future pilgrimage.”“I want you to have this note of my London address and 
telephone number,” said Ludens… “Thank you.” Marzillian laid the card on his desk and 
stood up. Ludens stood up (Murdoch). 

У негативно спрямованому дискурсі спостерігається різкий миттєвий 
лативний/елативний рух комуніканта в комунікативному просторі. На ініціальному 
етапі діалогічного дискурсу, який набуває негативної спрямованості на змістовому 
етапі, відзначається обмеженість вживання проксемічної складової.  
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На змістовому етапі негативно спрямованого дискурсу в ситуації прямої 
погрози відзначається різкий лативний рух-вторгнення адресанта в адресатно-
особистий простір, який виступає засобом посилення іллокутивної сили менасивів, 
директивів і констативів. Через зниження контролю за структурою побудови 
вербального висловлення адресант вживає звертання, виражені інвективними 
номінаціями адресата, й окличні суб’єктивно-оцінні фрази зі зниженою 
літературною лексикою: “Don’t you go spreading ideas like that!” she said furiously. 
“You’d better watch yourself, girl. I’m warning you.” She closed the distance between us, 
stepping so near to me that I could smell the smoke on her breath. Her finger shot out and 
jabbed me in the breastbone again. It really hurt. “I won’t forget it was you that started 
all this,” she said angrily (Henderson). 

У ситуації конфлікту інтересів активність щодо оперування проксемічною 
складовою належить адресату, який внаслідок незгоди з твердженнями адресанта 
виконує елативний рух з адресантно-особистого простору. Кінесичні та просодичні 
компоненти в негативно спрямованому дискурсі представлено контактними та 
неконтактними жестами брутального характеру, злими поглядами та криками: 
“<…> There’s some politics mixed up, too <…>”“Oh, God!” she breathed again, and 
rose abruptly from the chair, and pressed her hands together in front of her bosom. “Oh, 
God, politics!” she whispered, and took a distracted step or two from me, and said again. 
“Politics.” Then she swung toward me… (Warren). 

Завершальний етап негативно спрямованого дискурсу побудовано на відмові 
від спілкування, що є структурно-змістовим засобом творення комунікативного 
дисбалансу. При цьому відбувається елативний рух адресанта з адресатно-
особистого простору, що комбінується з униканням візуального контакту. 
Проксемічна складова вживається під час реалізації фінітивних мовленнєвих актів: 
“What about Melanie?” She tried to pull away from him. “I don’t know,” she wailed, 
beating at him again with panic in her eyes (Walters). 

Для світської бесіди характерною є обмеженість використання невербальних 
засобів. Повільний партитивний елативний рух комунікантів на фоні їх кінесичної 
пасивності супроводжує вербальні висловлення комунікантів. 

Таким чином, проксемічна складова здатна виражати різні смисли в 
залежності від типу дискурсу, комбінування з вербальними та кінесичними й 
просодичними компонентами комунікації. 

 
ВИСНОВКИ 

Проксемічна складова англомовного діалогічного дискурсу – це невербальний 
компонент комунікації, що включає комунікативно значущі зміни особистого 
простору в межах загального комунікативного простору, якою оперують 
комуніканти для здійснення ефективної комунікативної взаємодії. Проксемічна 
складова взаємодіє з вербальними засобами за координативним принципом та 
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знаходить відображення в різних типах дискурсу. Завдяки поліфункціональності 
проксемічна складова має різну семантичну наповненість у залежності від типу та 
етапу розвитку дискурсу, взаємодії з вербальними та іншими невербальними 
компонентами комунікації. Оперування проксемічною складовою маркує наміри 
комунікантів та сприяє створенню умов для організації позитивно, негативно та 
нейтрально спрямованого діалогічного дискурсу. 

У позитивно спрямованому діалогічному дискурсі (у ситуаціях 
переконування, розради та вираження зацікавленості) відзначається переважна 
частотність використання проксемічної складової, яка складає 55% від загальної 
кількості прикладів. Для ініціального та змістового етапу позитивно спрямованого 
дискурсу є характерним вживання лативного переміщення адресанта в адресатно-
особистому просторі в супроводженні кінесичних та просодичних компонентів, що 
посилюють іллокутивну силу інхоативних метакомунікативів, констативів, 
директивів та реквестивів. Завершальний етап позитивно спрямованого дискурсу 
реалізується за рахунок вживання констативів і директивів, іллокутивна сила яких 
посилюється елативним інтегральним рухом, що приводить до виходу адресанта з 
адресатно-особистого простору та припинення тактильного й візуального контактів. 

У негативно спрямованому діалогічному дискурсі (у ситуаціях вираження 
прямої погрози та конфлікту інтересів) кількість прикладів вживання проксемічної 
складової становить 27%. Проксемічна складова має обмежений діапазон 
функціонування на ініціальному етапі негативно спрямованого дискурсу. На 
змістовому етапі негативно спрямованого дискурсу переважає різкий миттєвий рух-
вторгнення адресанта в адресатно-особистий простір у ході реалізації менасивів, 
директивів і констативів, які акцентуалізуються вживанням звертань (інвективних 
номінацій адресата) та окличних суб’єктивно-оцінних фраз зі зниженою 
літературною лексикою. Кінесичні та просодичні компоненти мають агресивний 
характер. Для реалізації завершального етапу комунікативного контакту 
застосовується елативний рух адресанта з адресатно-особистого простору, що 
комбінується з униканням візуального контакту. Проксемічна складова вживається 
для збільшення іллокутивної сили фінітивних мовленнєвих актів. 

Для світської бесіди характерною є лімітованість вживання невербальних 
засобів продукування бесіди. Повільний партитивний елативний рух комунікантів 
на фоні їх кінесичної пасивності супроводжує вербальні висловлення, для яких 
властивий неформальний стиль спілкування.  

Засобами вербальної репрезентації проксемічної складової виступають 
конструкції проксемного руху. З точки зору лексико-семантичних характеристик 
виділяються дієслівні конструкції проксемного руху, що описують: орієнтованість 
руху комуніканта на кінцеву/початкову/проміжну точку руху; миттєве/немиттєве, 
інтегральне/партитивне переміщення комунікантів; обмежену/необмежену площу 
переміщення. З точки зору синтактико-семантичних характеристик дієслівні 
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конструкції проксемного руху аналізуються за наявності їх аргументів: 
суб’єкту/об’єкту руху, вихідного пункту руху, кінцевого пункту руху, траєкторії 
руху – та орієнтирів, які містяться в дієслівних конструкціях руху: 
антропоцентричних, предметних і гравітаційних. 

Таким чином, у роботі досліджені особливості номінації проксемічної 
складової, виділено корпус дієслівних конструкцій проксемного руху, що є засобами 
вербального представлення проксемної поведінки комунікантів. Виявлено 
комунікативно-функціональні характеристики взаємодії проксемічної складової з 
вербальними та кінесичними й просодичними компонентами на всіх етапах 
позитивно, негативно та нейтрально спрямованого дискурсу. 

Проведене дослідження створює перспективи для характеризації проксемічної 
складової як лінгвістичного об’єкту аналізу. Подальше вивчення взаємодії 
проксемічної складової та вербальних компонентів комунікації в різноманітних 
комунікативних ситуаціях з урахуванням міжкультурних особливостей їх 
використання сприятиме поглибленню знань про взаємодію різних кодових систем 
для забезпечення ефективного комунікативного процесу. 
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АНОТАЦІЯ 

Віротченко С.А. Проксемічна складова англомовного 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.  

Дисертаційна робота присвячена дослідженню лінгвістичного статусу 
проксемічної складової, що позначає комунікативно значущі зміни адресатно- та 
адресантно-особистого просторів у межах загального комунікативного простору, 
якою оперує дискурсивна особистість для досягнення комунікативної мети. 
Проксемічна складова, що є поліфункціональною за природою, здатна виражати 
різні смисли в залежності від типу дискурсу, взаємодії з вербальними та 
невербальними компонентами комунікації. Засоби вербальної репрезентації 
проксемічної складової представлено дієслівними конструкціями проксемного руху, 
що описують орієнтованість руху комуніканта на кінцеву/початкову/проміжну 
точку переміщення; обмежену/необмежену площу переміщення; миттєве/немиттєве, 
повільне/швидке, інтегральне/партитивне переміщення. Проксемічна складова бере 
участь у творенні ініціального, змістового та завершального етапів позитивно, 
негативно та нейтрально спрямованого діалогічного дискурсу. 

Ключові слова: адресатно-особистий простір, адресантно-особистий простір, 
діалогічний дискурс, дієслівні конструкції проксемного руху, комунікативний 
простір, проксемічна складова. 

 

АННОТАЦИЯ 

Виротченко С.А. Проксемическая составляющая англоязычного 
диалогического дискурса. – Рукопись.  

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

Диссертация посвящена исследованию коммуникативно-функциональных 
особенностей взаимодействия проксемической составляющей с вербальными и 
невербальными компонентами в англоязычном диалогическом дискурсе, а также 
анализу средств вербализации проксемической составляющей.  

Проксемическая составляющая представляет собой невербальный компонент 
коммуникации, включающий коммуникативно значимые изменения личного 
пространства в пределах общего коммуникативного пространства, которой 
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оперирует дискурсивная личность для осуществления/усиления эффективности 
общения и достижения определенной коммуникативной цели. Коммуникативное 
пространство состоит из адресантно-личного и адресатно-личного пространств, 
имеющих центр и периферию с подвижными границами, которые изменяются в 
зависимости от этапа развития диалогического дискурса и его коммуникативной 
направленности. Оперирование проксемической составляющей реализуется за счет 
лативного/элативного перемещения в коммуникативном пространстве и является 
индикатором интенций коммуникантов в процессе общения. 

Проксемическая составляющая имеет двойственный характер, согласно 
которому одна и та же составляющая способна выражать разные смыслы в 
зависимости от типа дискурса, взаимодействия с вербальными и другими 
невербальными компонентами коммуникации. Проксемическая составляющая 
взаимодействует с вербальными компонентами коммуникации по координативному 
принципу, при этом расширяется базовая коммуникативно-значимая информация.  

В диссертационном исследовании выделен корпус глагольных конструкций 
проксемного движения, которые используются для вербальной репрезентации 
проксемической составляющей. Глагольные конструкции проксемного движения 
описывают движение коммуникантов, ориентированное на 
исходную/конечную/промежуточную точку движения, медленное/быстрое, 
мгновенное/немгновенное, интегральное/партитивное перемещение, 
ограниченную/неограниченную площадь перемещения. Выделены глагольные 
конструкции проксемного движения с точки зрения наличия их аргументов: 
объекта/субъекта движения, исходного/конечного пункта движения, траектории 
движения; и относительно присутствия в них антропоцентрических, предметных и 
гравитационных ориентиров. Определена комбинаторика глагольных конструкций 
проксемного движения с номинациями тактильного и визуального контактов, а 
также закономерности комбинирования проксемической составляющей и 
вербального компонента на синтаксическом уровне.  

Установлено, что в англоязычном диалогическом дискурсе использование 
проксемической составляющей преобладает в позитивно направленном дискурсе 
(55% от общего количества примеров, количество примеров употребления 
проксемической составляющей в негативно направленном дискурсе – 27%). 
Особенности функционирования проксемической составляющей зависят от этапов 
развития дискурса и её комбинирования с вербальными и невербальными 
компонентами. 

Проксемическая составляющая функционирует на инициальном этапе 
позитивно направленного диалогического дискурса, задействована в формировании 
содержательного этапа – ситуаций убеждения, утешения и выражения 
заинтересованности, а также завершающего этапа позитивно направленной 
коммуникации.  
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На инициальном этапе дискурса, который приобретает негативную 
направленность, употребление проксемической составляющей ограничено. На 
содержательном этапе негативно направленного диалогического дискурса 
проксемическая составляющая принимает участие в формировании ситуаций угрозы 
и конфликта интересов. Элативное перемещение адресанта из адресатно-личного 
пространства маркирует завершающий этап негативно направленного дискурса. 

В ходе светской беседы отмечается высокая частотность использования 
проксемической составляющей как со стороны адресанта, так и адресата на фоне их 
кинесической пассивности.  

Таким образом, проксемическая составляющая принимает участие в 
формировании всех этапов позитивно, негативного и нейтрально направленного 
диалогического дискурса. 

Ключевые слова: адресатно-личное пространство, адресантно-личное 
пространство, диалогический дискурс, глагольные конструкции проксемного 
движения, коммуникативное пространство, проксемическая составляющая. 

 
ABSTRACT 

Virotchenko S.A. The Proxemic Component of the English Dialogic 
Discourse. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology, Speciality 10.02.04 – 
Germanic Languages. – Vasyl Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2011. 

This thesis discusses the linguistic status of the proxemic component which is 
defined as a nonverbal component of communication indicating meaningful changes of the 
addressee’s and addresser’s personal spaces within the general communicative space, and 
which is used by the speaker to reach the communicative aim. The proxemic component is 
multifunctional, which means that one and the same component can express different 
meanings depending on the type of discourse and verbal and nonverbal means of 
communication by which it is accompanied. Naming of the proxemic component is 
presented by verbal constructions of proxemic motion which describe the speaker’s 
motion oriented to the terminal/starting/intermediate point of moving; a limited/unlimited 
area of moving; instantaneous/uninstantaneous, slow/rapid, integral/partitive moving. The 
proxemic component is involved in creation of the initial, informatory and final stages of 
the positively, negatively and neutrally oriented dialogic discourse. 

Key words: addressee’s personal space, addresser’s personal space, dialogic 
discourse, verbal constructions of proxemic motion, communicative space, proxemic 
component. 


