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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Дисертацію присвячено вивченню дискурсного явища реперспективізації 
предметної ситуації в діалогічному мовленні персонажів мультимедійних ігрових 
кінотворів. Дослідження ґрунтується на методологічних засадах діяльнісного 
підходу до мови та виконано в річищі когнітивних студій дискурсу. 

У сучасних гуманітарних науках раціональність класичного типу, згідно з 
якою суть пізнання міститься у поясненні природи об’єктів, співіснує з 
діяльнісним стилем мислення, відповідно до якого онтологічно значущими є 
умови виникнення та розвитку об’єктів пізнання (Т. Адорно, Р. Барт, М.М. Бахтін, 
А. Бергсон, Л. Вітґенштейн, Л.С. Виготський, Б.М. Гаспаров, Ф. Гваттарі, 
Г. Гійом, В. фон Гумбольдт, Ж. Дельоз, Ж. Дерріда, Ю. Кристєва, М. Фуко та ін.). 
У світлі настанов діяльнісного підходу мова постає як середовище формування 
розумових сутностей, а не засіб їх відбиття. Відтак, проблема опису лінгвальних 
об’єктів формулюється в іншому теоретичному полі: вважається, що правила їх 
опису задаються ситуацією застосування мовних знаків, а не абстрактною 
дедуктивною схемою. 

Діяльнісний підхід до аналізу мови доцільно застосовувати до вивчення 
лінгвальних об’єктів стохастичної / ймовірнісної природи, залучаючи до цього 
процесу категорії, які ґрунтуються на розмежуванні “фона” та “фігури”: концепт – 
домен (когнітивна семантика), профіль – база (когнітивна граматика), текст – 
ситуаційний контекст (дискурсологія), предметна ситуація – комунікативна 
ситуація (комунікативна лінгвістика) тощо. З позицій когнітивної лінгвістики 
дослідники, які керуються настановами діяльнісного підходу, вивчають когнітивні 
операції, що є підґрунтям інтерпретації дійсності суб’єктом (М. Грін, М. Джонсон, 
В. Еванс, В. Крофт, Д.А. Круз, Дж. Лакоф, Р. Ленекер, Л. Телмі, М. Тернер, 
Ж. Фоконьє та ін.), піддають розгляду процеси категоризації (М.М. Болдирєв, 
О.С. Кубрякова, Дж. Лакоф, Дж. Тейлор та ін.) і концептуалізації (В.З. Дем’янков, 
В.І. Карасик, Р. Ленекер, М.В. Нікітін, Ю.С. Степанов, Л. Телмі та ін.) тощо. 
Виявом діяльнісного стилю мислення в комунікативній лінгвістиці є увага до 
вивчення “неканонічної” мовленнєвої взаємодії суб’єктів спілкування, а саме: 
конфліктного дискурсу (Ю.О. Бєлютіна, І.І. Гулакова, Ч. Какава, Н.В. Муравйова, 
О.В. Фадєєва, І.Є. Фролова, О.В. Ячкова та ін.), комунікативних невдач 
(Ф.С. Бацевич, Л.Л. Славова, Дж. Томас, В.Д. Черняк та ін.), імпліцитних смислів 
(Л.Р. Безугла, Д. Вундерліх, Р.В. Гібз та ін.), ухильності (Л.В. Алатирцева, 
П. Екман, Д. Галасінські, О.К. Ірисханова та ін.), неправди (Г. Вайнріх, 
О. І. Морозова, О.Г. Пироженко та ін.) і под. 

Інтеграція принципів та методів когнітивного та комунікативного 
відгалужень функціоналізму в межах когнітивно-комунікативної, або когнітивно-
дискурсивної парадигми (О.С. Кубрякова) притаманна сьогодні багатьом 
мовознавчим розвідкам, що визнають дискурс “первинною даністю” мови 
(О.П. Воробйова, Т.А. ван Дейк, В.З. Дем’янков, О.К. Ірисханова, Р. Ленекер, 
А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, І.Є. Фролова, І.С. Шевченко та ін.). 
У діяльнісному ключі дискурс трактують як здійснювану за посередництва 
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природної мови розумово-комунікативну взаємодію соціальних суб’єктів, що 
відбувається у певних ситуаційних умовах (Р. Водак, Т.А. ван Дейк, 
В.З. Дем’янков, М.В. Йоргенсен, А.О. Кібрик, О.С. Кубрякова, Е. Лакло, 
А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, Л.Дж. Філіпс, Н. Ферклоф, І.Є. Фролова, М. Фуко 
та ін.). До числа важливих ситуаційних характеристик належить, зокрема, і 
перспектива, що визначається як погляд суб’єкта на об’єкт з певної точки 
(позиції) у просторі – фізичному, когнітивному або комунікативному. 
Перспективізація є когнітивною операцією конструювання, або творення об’єкта 
у дискурсі мовними та позамовними засобами згідно з перспективою його 
спостереження суб’єктом, а реперспективізація – відмінним способом 
перспективізації тієї самої ситуації або її фрагмента. Реперспективізація 
предметної ситуації належить до мультимодальних явищ, адже до процесу 
продукування та інтерпретації відповідних смислів залучаються різні семіотичні 
коди (А.Д. Бєлова, О.П. Воробйова, Л.В. Солощук та ін.)  

Актуальність теми дисертації зумовлено її належністю до 
антропоцентричної парадигми лінгвістичного знання, в якій увагу зосереджено на 
висвітленні присутності суб’єкта в мові та мовленні, а також тим, що аналізований 
об’єкт вивчається з позицій діяльнісного підходу. Актуальність дослідження 
увиразнюється його відповідністю інтегративним тенденціям сучасного 
мовознавства, що виявляється в поєднанні когнітивного й комунікативного 
ракурсів розгляду дискурсного явища реперспективізації предметної ситуації та 
дослідженні особливостей взаємодії вербальних засобів реперспективізації зі 
знаками інших семіотичних систем. Своєчасності дисертаційній праці надає і той 
факт, що джерелом емпіричного матеріалу є художні кінофільми у 
мультимедійному форматі.  

Зв’язок із науковими темами. Тема дисертації відповідає профілеві 
досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна в межах наукових тем “Проблеми 
іноземної філології, перекладознавства та методики в когнітивно-дискурсивній 
парадигмі” (номер державної реєстрації 0109U007962) та “Когнітивні й 
комунікативні проблеми дискурсу та навчання іноземних мов” (номер державної 
реєстрації 0106U002233). 

Мета дослідження полягає у висвітленні когнітивних механізмів та 
комунікативних стратегій реперспективізації предметної ситуації в діалозі 
персонажів англомовних мультимедійних ігрових кінотворів. 

Для досягнення цієї мети в роботі поставлено та послідовно розв’язано такі 
завдання: 

- узагальнити дані сучасних гуманітарних наук щодо суті діяльнісного 
підходу до вивчення об’єктів наукового пізнання і на цьому підґрунті розробити 
методику мовознавчого дослідження дискурсного явища реперспективізації 
предметної ситуації учасниками діалогів англомовних мультимедійних ігрових 
кінотворів; 

- установити визначальні риси мультимедійних ігрових кінотворів порівняно 
зі звичайними кінематографічними й літературними творами; 
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- виявити й упорядкувати різновиди когнітивних операцій, що лежать в 
основі реперспективізації предметної ситуації в діалогах англомовного 
мультимедійного ігрового кінотвору, шляхом аналізу мовних форм, що 
організують цю ситуацію як конфігураційну структуру; 

- систематизувати комунікативні стратегії й тактики реперспективізації 
предметної ситуації продуцентом респонсивної репліки у діалозі англомовного 
мультимедійного ігрового кінотвору; 

- розкрити особливості взаємодії мовних знаків зі знаками інших 
семіотичних систем під час реперспективізації предметної ситуації в діалозі 
кіноперсонажів. 

Об’єктом дослідження є дискурсне явище реперспективізації предметної 
ситуації, представлене в діалозі персонажів англомовного мультимедійного 
ігрового кінотвору. 

Предметом вивчення є когнітивні механізми та комунікативні стратегії і 
тактики зміни перспективи бачення предметної ситуації учасниками діалогічної 
взаємодії. 

Матеріалом дослідження слугували 1270 фрагментів англомовного 
діалогічного дискурсу, що містять досліджуване явище. Ці фрагменти дібрано 
методом суцільної вибірки зі 196-ти англомовних мультимедійних ігрових 
кінотворів (283 години перегляду). Загальний обсяг сценаріїв та транскриптів до 
цих фільмів становить 17290 умовних сторінок. 

Методологічним підґрунтям роботи є когнітивно-дискурсивна парадигма 
лінгвістичного знання (О.С. Кубрякова), зокрема, її діяльнісне відгалуження 
(О.К. Ірисханова, А.П. Мартинюк, О.І. Морозова та ін.). Відповідно до зазначених 
методологічних настанов розроблено комплексну методику дослідження, що 
інтегрує методи когнітивної і традиційної семантики з методами дискурсології і 
лінгвосеміотики. Через застосування компонентного аналізу визначено семний 
склад мовних значень лексем та стійких словосполучень, що слугують опорними 
елементами реперспективізації. Концептуальний аналіз, представлений 
сукупністю методик, що включають лінгвістичний опис у термінах фігури й фону, 
концептуальної бази та профілю, траєктора й орієнтира, концептуальних метафор, 
а також схемних образів, застосовано для встановлення когнітивних механізмів 
реперспективізації. Контекстуально-ситуативний аналіз та прагматичний аналіз 
залучено до виявлення дискурсивних смислів висловлень та цілей комунікантів, а 
також до систематизації комунікативних стратегій і тактик реперспективізації 
предметної ситуації. До інтегративного опису особливостей взаємодії вербального 
плану комунікації з паравербальними складовими (Л.В. Солощук) комунікативної 
ситуації та кінематографічними фігурами застосовано методику мультимедійного 
аналізу, розроблену на основі методик когнітивно-дискурсивного аналізу 
(Л.Р. Безугла, Л.І. Бєлєхова, О.П. Воробйова, А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, 
В.І. Ніконова, С.І. Потапенко, І.С. Шевченко та ін.) та мультимодальної 
транскрипції тексту (А.П. Болдрі, П.Дж. Тібольт). Порівняльний метод залучено 
до виявлення специфіки дискурсу мультимедійного художнього твору порівняно з 
кінематографічним і друкованим. Елементи кількісного аналізу використано під 
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час установлення частотності різних типів когнітивних операцій та 
комунікативних стратегій реперспективізації предметної ситуації в англомовному 
ігровому кінотворі. 

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ньому вперше 
здійснено комплексний аналіз реперспективізації предметної ситуації в діалозі 
персонажів англомовних мультимедійних ігрових кінотворів. Для цього 
розроблена нова методика мультимедійного аналізу. Новизною відзначено 
залучення теорії ментального образу до вивчення розбіжностей у перспективах 
бачення предметної ситуації індивідуальними суб’єктами, згідно з чим 
виокремлено та схарактеризовано когнітивні операції реперспективізації ситуації 
в діалогічному дискурсі. Новим є також виявлення та систематизація мовних 
засобів, за допомогою яких здійснюється реперспективізація ситуації в діалогах 
англомовного художнього фільму. Новизною характеризується опис особливостей 
взаємодії вербальних та паравербальних засобів у процесі реперспективізації 
ситуації, а також класифікація комунікативних стратегій і тактик 
реперспективізації предметної ситуації учасниками діалогічного дискурсу.  

Наукову новизну отриманих результатів узагальнено в таких положеннях, 
що виносяться на захист: 

1. Суть дискурсного явища реперспективізації предметної ситуації полягає у 
висловлюванні двома учасниками діалогу різних інтерпретацій тієї самої 
предметної ситуації або її фрагменту, що зумовлено розбіжностями у формуванні 
ментального образу цієї ситуації згідно з їх комунікативними цілями. Ментальний 
образ предметної ситуації є розумовим конструктом, утвореним під час 
встановлення відношень між суб’єктом сприйняття, точкою огляду й 
спостережуваним об’єктом. 

2. Дискурсові мультимедійного кіно притаманні такі ознаки: 
мультимодальність, гетерогенність, нелінійність структури, дистантний режим 
взаємодії колективного автора з індивідуальним адресатом, елементи 
інтерактивності. Мовні засоби реперспективізації предметної ситуації у діалозі 
мультимедійного ігрового кінофільму утворюють значущу єдність з утіленими в 
аудіо- та відеорядах паравербальними і кінематографічними характеристиками 
комунікативної ситуації, а також із метатекстом коментарів. За своєю природою 
ця єдність є нестабільною, мінливою.  

3. У процесі реперспективізації предметної ситуації в діалозі реципієнт 
ініціативної репліки змінює пропонований продуцентом образ ситуації, 
використовуючи одну когнітивну операцію (зміна точки огляду ситуації, 
варіювання відстані між точкою огляду та об’єктом, зміна стану точки огляду або 
реверсування напрямку сканування ситуації) чи комбінацію двох або більше 
когнітивних операцій.  

4. Вибір способу реперспективізації предметної ситуації визначається 
комунікативною стратегією, що може бути кооперативною, некооперативною чи 
маніпулятивною. 

4.1. Некооперативна стратегія тлумачиться як лінія комунікативної 
поведінки учасника діалогу, відзначена відмовою від комунікативної співпраці. 
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Некооперативні стратегії мовця, який реперспективізує предметну ситуацію, 
поділяються на агресивні, що реалізуються за допомогою таких тактик, як 
висловлення негативної оцінки, погрози чи грубої відмови, та неагресивні, які 
представлені тактовною відмовою від подальшого спілкування / виконання певної 
дії чи ненаданням релевантної інформації.  

4.2. Кооперативна стратегія спрямована на співпрацю між комунікантами, 
збереження їх міжособистісних стосунків. Кооперативні стратегії поділяються на 
розважальні, що реалізуються за допомогою таких тактик, як висловлення 
жартівливого ставлення до ситуації, дружньої іронії, сарказму, 
чорного або непристойного гумору, та нерозважальні, які представлені тактиками 
запиту інформації, незгоди, роз’яснення, висловлення емпатії, компліменту.  

4.3. Маніпулятивні стратегії реперспективізації предметної ситуації 
посідають проміжне положення між кооперативними та некооперативними 
стратегіями, адже за їх допомогою мовець, який чинить вплив на співрозмовника, 
задовольняє власні потреби, що не відповідають інтересам співрозмовника. За 
аналогією до кооперативних стратегій реперспективізації, маніпулятивні стратегії 
охоплюють розважальну та нерозважальну лінії комунікативної поведінки, але 
реалізуються за допомогою дещо відмінних тактик: розважальна стратегія 
реалізується в непристойному гуморі, дотепі та висловленні жартівливого 
ставлення до ситуації; а нерозважальна – у наданні хибної інформації, ухилянні, 
підбурюванні чи обґрунтуванні.  

5. Особливість реперспективізації предметної ситуації в мультимедійному 
ігровому кінотворі полягає в нашаруванні перспектив. Перший шар складають 
перспективи героїв фільму, що втілюються за допомогою вербальних та 
паравербальних (невербальних та надвербальних) засобів комунікації, наявних у 
звуковій доріжці та відеоряді. Другий шар – це перспектива колективного автора, 
представлена вибором кінематографічних прийомів: план, вид зйомки, музичний 
супровід, побудування мізансцени та ін. Третій шар формує перспектива 
коментатора (метатекст до втілюваної на екрані ситуації). У мультимедійному 
ігровому кінотворі ці гетерогенні шари утворюють єдине художнє ціле, 
залучаючись до комплексного процесу смислотворення в умовах 
реперспективізації предметної ситуації. 

Теоретичну значущість роботи визначено її внеском у розбудову підвалин 
когнітивно-дискурсивного підходу до аналізу мови, насамперед, його діяльнісного 
відгалуження. Отримані результати поглиблюють наукове знання в таких 
мовознавчих дисциплінах, як когнітивна лінгвістика (виявлення та систематизація 
когнітивних операцій реперспективізації), дискурсологія (характеристика 
мультимедійного ігрового кінотвору як дискурсу, розкриття особливостей 
смислотворення в діалогічному дискурсі, виявлення та систематизація 
комунікативних стратегій й тактик реперспективізації) та лінгвосеміотика 
(з’ясування особливостей взаємодії мовних знаків зі знаками інших семіотичних 
систем під час реперспективізації предметної ситуації).  

Практична цінність роботи полягає в тому, що її результати та висновки 
можуть знайти застосування у викладанні лекційних курсів із лексикології 
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англійської мови (розділи “Значення лексичних одиниць”, “Фразеологія”), 
стилістики англійської мови (розділ “Експресивні засоби та стилістичні 
прийоми”), теоретичної граматики англійської мови (розділи “Семантичний 
синтаксис”, “Комунікативний синтаксис”, “Прагматичний синтаксис”), спецкурсах 
із когнітивної семантики та дискурсології, у подальших наукових пошуках 
студентів і аспірантів, а також у суміжних дисциплінах (семіотика, теорія 
кінематографу). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження 
обговорено на засіданнях кафедри англійської філології (2006-2008, 2010-2011) та 
лінгвістичному семінарі (2011) факультету іноземних мов Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна, на семи міжнародних 
конференціях – VII Міжнародній конференції “Стратегії та методи навчання 
мовам для спеціальних цілей” (Київ, 2005), II Міжнародній науково-практичній 
конференції “Проблеми загальної, германської, романської та слов’янської 
стилістики” (Горлівка, 2005), VI Міжнародній науковій конференції “Каразінські 
читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2007), на трьох всеукраїнських – 
І Всеукраїнському науковому форумі “Сучасна англістика: стереотипність і 
творчість” (Харків, 2006); ІІ Всеукраїнському науковому форумі “Сучасна 
англістика: когніція, комунікація, текст” (Харків, 2007), VII Всеукраїнській 
науковій конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 
2008), одній міжвузівській науковій конференції “Лінгвістика. Методика. 
Переклад” (Харків, 2006), а також на чотирьох міжнародних школах-семінарах у 
межах проекту “Філософія і Медіа” Програми підтримки вищої освіти Інституту 
Відкритого Суспільства (Харків, 2010; Київ, 2010; Бітез, Туреччина, 2011; Акбук, 
Туреччина, 2011). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено в шести одноосібних 
статтях у фахових виданнях, затверджених ВАК України (2,1 друк. арк.), а також у 
п’яти матеріалах і тезах виступів на наукових конференціях. Загальний обсяг 
публікацій становить 2,5 друк. арк. 

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів 
із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків використаних 
джерел (360 джерел), довідкової літератури (29 позицій), джерел ілюстративного 
матеріалу (82 позиції) та 12 додатків, що містять 24 таблиці, 21 рисунок і глосарій 
кінотермінів. Обсяг основного тексту роботи складає 201 стор.; загальний обсяг 
дисертації разом із бібліографією й додатками становить 327 стор.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, встановлено зв’язок 

роботи з науковими темами, визначено мету та завдання роботи, сформульовано 
об’єкт і предмет дослідження, визначено матеріал, методологічне підґрунтя та 
методи дослідження, розкрито наукову новизну, теоретичну значущість і 
практичну цінність роботи, наведено дані щодо апробацій її результатів та 
публікацій за темою дисертації. 
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У першому розділі “Теоретичні основи лінгвістичного опису 
реперспективізації предметної ситуації в діалозі мультимедійного ігрового 
кінотвору” обґрунтовано вибір діяльнісного підходу за загальнонаукову 
методологію дослідження, а когнітивно-дискурсивного підходу – за 
конкретнонаукову; з позицій діяльнісного підходу уточнено зміст поняття 
дискурсу; встановлено ознаки мультимедійного ігрового кінотвору; розкрито зміст 
термінів “перспектива”, “перспективізація” та “реперспективізація”; наведено 
визначення реперспективізації предметної ситуації в діалогічному дискурсі, а 
також описано методику аналізу емпіричного матеріалу. 

Поняття перспективи тлумачиться у дещо відмінний спосіб у когнітивній 
лінгвістиці та дискурсології. У когнітивній лінгвістиці (А. Верхаген, В. Крофт, 
Д.А. Круз, Р. Ленекер, Л. Телмі та ін.) перспектива – це уявна точка огляду, з якої 
суб’єкт споглядає об’єкт, конструює його ментальний образ, встановлює певні 
відношення між точкою огляду та об’єктом, тобто аранжує власне поле 
огляду (Р. Ленекер). Термін “перспективізація”, відповідно, використовується на 
позначення процесу аранжування суб’єктом його поля огляду, що відбивається в 
доборі мовних одиниць. У дискурсології (І.-А. Буш-Лойєр, К.Ф. Грауман, 
Т. Енсінк, Ж. Зіфонун, В. Кальмейєр, П. Лінел, Дж. Мікула, Ж. Редекер, 
Х. Сандерс, К. Сойєр, Ж. Шмід та ін.) перспектива тлумачиться ширше – як будь-
яке розташування суб’єкта мовлення у фізичному просторі реального світу чи 
символічному соціальному просторі Під терміном “перспективізація”, 
відповідно, розуміється вербалізація мовцем своїх чи чужих перспектив, 
зумовлених фізичними (час та місце комунікації, наявність інших учасників тощо) 
і соціальними (вік, ґендер, професія, раса, релігія тощо) чинниками, та їх взаємний 
зв’язок у дискурсі.  

Тлумачення перспективи та перспективізації у когнітивній лінгвістиці та 
дискурсології є взаємодоповнювальними: увагу когнітивістів зосереджено на 
відношенні “суб’єкт – об’єкт”, а дискурсологів – на відношенні “суб’єкт – 
суб’єкт(и)”. Спільним для визначення перспективи у цих мовознавчих науках є 
усвідомлення дослідниками того факту, що той самий предмет уваги може 
сприйматися комунікантами в різний спосіб, залежно від обраної позиції 
спостереження. Це позначається на доборі мовцями вербальних та паравербальних 
засобів зображення фрагмента дійсності. Для дослідження дискурсного явища 
реперспективізації когнітивно-дискурсивний підхід є найбільш адекватним, адже 
він бере до уваги когнітивну (суб’єкт-об’єктну) і дискурсивну (суб’єкт-суб’єктну) 
перспективи спостереження предметної ситуації. У дисертації увагу зосереджено 
на діалогічному різновиді реперспективізації предметної ситуації, визначальною 
рисою якого є те, що двоє комунікантів фокусують увагу на тій самій предметній 
ситуації або її складнику, але висловлюють відмінні інтерпретації, спричинені 
розбіжністю у перспективах спостереження цієї ситуації. У структурному плані 
аналізовані фрагменти відповідають діалогічним обмінам, що становлять собою 
суміжну пару реплік – ініціативної та респонсивної. 

Фрагменти діалогічного дискурсу, що втілюють явище реперспективізації 
предметної ситуації, дібрані з розмовних кіносцен, сценаріїв, транскриптів і 
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субтитрів ігрових кінотворів – жанру кіно, де передкамерна реальність 
розігрується акторами під керівництвом режисера (Н.А. Агафонова). Особливість 
аналізованих кінотворів міститься в їх мультимедійному модусі, який, відповідно 
до запропонованих А.О. Кібриком критеріїв, виокремлюємо згідно з носієм, на 
якому зберігається інформація (DVD-диск), та каналами її передачі (зоровий та 
слуховий). Порівняно з друкованим і кінематографічним модусами художнього 
твору, мультимедійний модус вирізняється такими ознаками: мультимодальність 
(задіяні різні канали сприйняття), гетерогенність (наявні вербальний та 
паравербальний складники), нелінійність структури (гіпертекстовість), дистантний 
режим взаємодії колективного автора з індивідуальним глядачем та елементи 
інтерактивності (структура тексту змінюється за бажанням адресата). Доступ до 
гетерогенних складових мультимедійного ігрового кінотвору (далі ММІК) 
регулюється комп’ютерною програмою, яка змінює текст, що тлумачиться у 
широкому, семіотичному сенсі, залежно від обраної стратегії його читання 
(О.Г. Сонін, В.Д. Чистяков).  

Дослідження реперспективізації предметної ситуації у діалозі персонажів 
ММІК передбачає встановлення лінгвальних, когнітивних і комунікативних 
механізмів цього дискурсного явища. Для цього розроблено методику 
мультимедійного аналізу, що бере до уваги лінгвальні та позалінгвальні чинники 
смислотворення у дискурсі, а також особливості звукової доріжки, композиції 
кадру та коментарів. Покажемо процедуру мультимедійного аналізу на прикладі 
(1), що становить собою діалог між Джо Гілісом та кредиторами, які завітали до 
нього, щоб забрати автівку, за яку він заборгував сплату: 
(1) [a] 

[b] 
GILLIS: You don’t believe me? Look in the garage. 
NO. 1: Sure we believe YOU, only now we want you to believe US. That car 
better be back here by noon tomorrow, or there’s going to be fireworks 

 (Brackett et al., 5). 
Мовна специфіка реперспективізації предметної ситуації полягає тут в тому, 

що, по-перше, продуцент репліки [a] використовує дієслово to believe 
(підкреслено) у значенні “вважати твердження правдивим”, актуалізуючи концепт 
ПРАВДИВІСТЬ. У висловленні [b] це дієслово (виділено жирним шрифтом) вжито у 
значенні “вважати, що хтось здатний виконати певну дію”, тобто актуалізується 
концепт УПЕВНЕНІСТЬ. По-друге, актанти цього дієслова у репліках [a] та [b] 
зазнають “дзеркальної” трансформації, міняючись місцями. Когнітивний механізм 
розглядуваної реперспективізації пояснюється характером аранжування поля 
огляду: продуцент репліки [а] аранжує власне поле огляду, скануючи ситуацію у 
напрямку від співрозмовника (кредиторів – you) до себе (Джо Гіліс – me), адже 
займенник you є первинним фокусом висловлення, а займенник me – вторинним, а 
продуцент репліки [b] – у зворотному напрямку. У комунікативному аспекті 
реперспективізація предметної ситуації сприяє реалізації некооперативної 
стратегії кредитора, який погрожує боржникові. До цього процесу активно 
залучаються паравербальні компоненти комунікації: промовляючи слова we want 
you to believe US, кредитор показує пальцем на Джо, а потім на себе, використовує 
фразовий наголос (позначено великими літерами), чим задає напрямок розглядові 
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ситуації. Символічного значення набуває і побудова кіносцени: Гіліс буквально 
притиснутий до стіни, що підкреслює безвихідність ситуації.  

Поєднання методів когнітивної лінгвістики та дискурсології з методами 
семіотики та теорії кіно дозволяє повніше розкрити суть дискурсного явища 
реперспективізації предметної ситуації в діалогах героїв ММІК. 

У другому розділі “Когнітивні операції реперспективізації предметної 
ситуації в англомовному діалогічному дискурсі” представлено класифікацію 
когнітивних операцій реперспективізації, розкрито суть когнітивних механізмів 
трансформації образу предметної ситуації та описано типові мовні засоби втілення 
операцій реперспективізації в діалогічному дискурсі. 

У діалогічному дискурсі мовці реперспективізують предметну ситуацію, 
використовуючи когнітивні операції чотирьох типів: (А) зміна точки огляду, 
(Б) варіювання відстані між точкою огляду та об’єктом концептуалізації, (В) зміна 
стану точки огляду, (Г) реверсування напрямку сканування ситуації.  

А. Зміна точки огляду має місце у тому випадку, коли продуценти 
ініціативної та респонсивної реплік обирають відмінні позиції спостереження 
предметної ситуації. Цими позиціями можуть бути: місце у просторі (1% 
проаналізованих прикладів; типові засоби мовного втілення – лексичні одиниці на 
позначення місця й руху), часова локалізація (3% корпусу матеріалу; характерні 
мовні засоби – темпоральні форми дієслова та лексичні одиниці на позначення 
часу), фігура суб’єкта-концептуалізатора (3% прикладів; специфічні засоби 
мовного втілення – особові та присвійні займенники, іменники у прямому 
значенні на означення істот або іменники у метонімічному значенні на означення 
неістот), обсяг інформації, актуалізованої мовним знаком / домен (33%; 
полісемічні та омонімічні лексичні одиниці). Проілюструємо прикладом зміну 
точки огляду: 
(2) [a]

[b]
CHARLIE STEWART: My parents say my future is right on the horizon. 
CONNIE BAKER: Tell them the horizon is an imaginary line <…> that 
recedes as you approach it (Konner, Rosenthal, 46-47). 

Виражаючи своє скептичне ставлення до простодушної віри Чарлі в те, що 
його “майбутнє вже видніється на обрії”, Конні реперспективізує фрагмент 
предметної ситуації, перепрофілюючи значення слова horizon на тлі іншого 
домену: [a] [[horizon [ОБРІЙ]] ЧАС] → [b] [[horizon [ОБРІЙ]] ПРОСТІР]. Підміна 
переносного значення слова прямим допомагає їй висловити незгоду із думкою 
співрозмовника і запропонувати альтернативне бачення предметної ситуації 
(майбутнє можна бачити, але не досягти).  

Б. Варіювання відстані між точкою огляду та об’єктом концептуалізації 
охоплює наплив (специфікація об’єкта – 10%, звуження меж об’єкта – 1% чи 
накладання меж на об’єкт – 3%, релятивізація певної властивості об’єкта – 1%, 
висунення – 3%) і віддалення (схематизація об’єкта – 3%, розширення – 4% чи 
зняття меж з об’єкта – 2%, абсолютизація певної властивості об’єкта – 1%).  

Суть протилежних за спрямованістю операцій специфікації та схематизації 
полягає у додаванні або вилученні певних деталей об’єкта. Мовними засобами 
специфікації можуть бути визначений артикль, складні слова / речення, 
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модифікатори, дискурсивні маркери specifically, in fact, I mean, I think тощо, 
конструкції з дієсловом активного стану. Схематизація досягається використанням 
інклюзивних / неозначених квантифікаторів, неозначеного артиклю, питальних 
слів / словосполучень, пасивних дієслівних конструкцій. Наприклад: 
(3) [a] 

[b] 
CAMERON: She (Mrs. Palmeiro)’s a 38 years old, she’s a mother ...  
HOUSE: She’s a schizophrenic mother, with no money, on the public dole, in 
fact, who knocks back vodka every time a breeze blows her way 

 (Mankiewicz, 14). 
Намагаючись роз’яснити, чому комітет із трансплантації відмовить в 

операції пацієнтці, Доктор Хаус специфікує актуалізований його співрозмовницею 
концепт МАТИ у такий спосіб: ПСИХІЧНИЙ СТАН – несприятливий, МАТЕРІАЛЬНЕ й 
СОЦІАЛЬНЕ СТАНОВИЩЕ – несприятливі, ЗВИЧКИ – згубні. 

У разі звуження / розширення меж об’єкта та накладання / зняття меж 
продуцент респонсивної репліки виокремлює фігуру (предмет обговорення) із 
фону в інший спосіб, ніж це пропонує йому продуцент ініціативної репліки – 
звужуючи або розширюючи межі об’єкта, роблячи їх чіткішими або більш 
розмитими. До комплексу мовних засобів, здатних спричинити звуження меж 
об’єкта, належать лексичні одиниці, значення яких ґрунтується на схемних 
образах ОДИНИЧНИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ОБ’ЄКТ (злічувані іменники з модифікаторами, 
власні назви, особові займенники), МНОЖИННИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ОБ’ЄКТ (злічувані 
та збірні іменники з модифікаторами), ЧАСТИНА, ШКАЛА (числівники), а також 
уточнювальні слова та словосполучення (just, in this case, mainly, only, except 
тощо). Мовними засобами, застосування яких здатне спричинити розширення меж 
об’єкта, є лексичні одиниці, що актуалізують схемні образи ШКАЛА (числівники), 
ЦІЛЕ, ВМІСТИЩЕ З ЙОГО НАПОВНЕННЯМ, МНОЖИННИЙ ОБМЕЖЕНИЙ ОБ’ЄКТ 
(злічувані та збірні іменники). Накладання меж на об’єкт досягається завдяки 
лексичним одиницям, в основі значення яких лежить схемний образ ОБМЕЖЕНИЙ 
у просторі ОБ’ЄКТ (злічувані іменники з модифікаторами, числівники, особові 
займенники), лексичним та граматичним одиницям, базованим на схемному образі 
ОБМЕЖЕНА В ЧАСІ ДІЯ (дієслова доконаного виду, дієслівні форми Perfect, 
словосполучення з темпоральним значенням, такі як in eight years, for ten years 
тощо). Для зняття меж з об’єкта комуніканти можуть використовувати неозначені 
квантифікатори, лексичні одиниці, що актуалізують схемні образи БЕЗЛІЧ 
(злічувані та збірні іменники) чи МАСА (незлічувані, абстрактні іменники), 
лексичні та граматичні одиниці на позначення необмеженої в часі дії, стану: 
дієслова недоконаного виду, дієслівні форми Indefinite та Continuous; 
дискурсивними маркерами цієї операції можуть виступати і прислівники зі 
значенням частотності дії, такі як always, ever, never, at all тощо. Наведемо 
приклад реперспективізації, пов’язаної з визначенням меж об’єкта: 
(4) [a]

[b]
CORNELIUS: <…> Only life is important. 
PRESIDENT: That’s exactly what we are going to try and do: Protect 
the lives of some 200 billion of our fellow citizens! (Besson, 22) 

Продуцент ініціативної репліки (Корнеліус) конструює предмет висловлення 
(життя) як необмежений об’єкт [a] [life [НЕОБМЕЖЕНИЙ БЕЗПЕРЕРВНИЙ ОБ’ЄКТ]]. 
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Співрозмовник Корнеліуса не погоджується з його твердженням, реконструюючи 
предмет висловлення як об’єкт із чіткими межами: [b] [the lives of <…> citizens 
[ОБМЕЖЕНИЙ МНОЖИННИЙ ОБ’ЄКТ]]. 

Релятивізація / абсолютизація стосується конструювання певної 
властивості об’єкта як неоднорідної / однорідної. Мовні засоби релятивізації – це 
прикметники на позначення відносної якості, інтенсифікатори та уточнювальні 
слова (completely, fairly, quite, just тощо), інші модифікатори, що актуалізують 
схемний образ ШКАЛА. Абсолютизація досягається шляхом застосування 
прикметників на позначення абсолютної якості та іменників, значення яких не 
припускає градуальності. Розглянемо приклад реперспективізації цього типу: 
(5) [a]

[b]

CHASE: I also realize that no matter what I do, you’re still gonna treat me 
like crap. 
HOUSE: Crap is a relative term (Perry, 16). 

Доктор Хаус намагається схилити підлеглого (Чейза) до нелегальних дій за 
допомогою обґрунтування, суть якого полягає у тому, що залежно відj вибору 
Чейза інтенсивність негативного ставлення до нього варіюватиметься. Для цього 
Хаус поміщує лайливе слово crap, що називає абсолютну (неградуйовану) ознаку 
в [a], у контекст, в якому ця властивість релятивізується та постає градуйованою.  

Висунення є виокремленням найбільш значущої інформації за допомогою 
видільних конструкцій (it’s definitely…, but…; the only way… is …; what you need 
is…; key word is… тощо), емфатичних слів (допоміжні дієслова, означений артикль, 
вказівні займенники, вигуки), зміни в інтонації та фразовому наголосі, наприклад: 
(6) [a]

[b]

WILSON: <…> out of the thousands of cases of people who have claimed to 
feel better, the Catholic Church has only recognized a handful as miracles. 
GRACE: But they DO recognize a handful (Egan, 11). 

Грейс, яка помирає від хвороби на рак, не погоджується з вироком доктора 
та сподівається на зцілення. В основі її висловлення ([b]) лежить 
реперспективізація бачення предметної ситуації. Так, в [a] стверджується, що 
католицька церква визнала лише декілька дивовижних зцілень, а в [b] факт 
визнання дивовижних зцілень акцентується шляхом використання фразового 
наголосу та емфатичного дієслова do. 

В. Зміна стану точки огляду пов’язана з тим, що остання може бути 
нерухомою (сумарне сканування ситуації – 1%, конструювання рефлексивної 
ситуації – 1%) чи рухомою (послідовне сканування ситуації – 1%, конструювання 
нерефлексивної (1%) чи повторюваної (1%) ситуації). 

У разі сумарного сканування опис розвитку ситуації, експлікований в 
декількох реченнях ініціативної репліки, редукується у респонсивній репліці до 
оглядового змалювання подій одним реченням. Послідовне сканування, навпаки, 
втілюється в складному реченні або послідовності речень, де увага фокусується на 
процесі розгортання ситуації. Наприклад: 
(7) [a]

[b]
VERNITA: You have every right to wanna get even – 
THE BRIDE: <…> I don’t want to get even. To get even, even Steven. 
[I would have to kill you]A, [go into Nikki’s room]B, [kill her]C, [then wait 
for your old man, Dr. Bell, to come home]D [and kill him]E (Tarantino, 10). 
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Героїня фільму “Вбити Біла” (Наречена) погрожує співрозмовниці, для чого 
надає суб’єктивну інтерпретацію вислову to get even (помститися), розгортаючи 
сумарний огляд подій репліки [a] у послідовність з п’яти епізодів (A-E), в яких 
специфікується, кого саме вона вб’є. 

При рефлексивній / нерефлексивній ситуації до фокусу уваги продуцента 
респонсивної репліки потрапляє суб’єкт і його дія, спрямована на себе / іншого 
суб’єкта, що досягається за допомогою зворотних / незворотних мовних 
конструкцій, наприклад: 
(8) [a]

[b]
ENID: (fearful) You’re gonna hurt yourself. 
NATE: (almost crying) I’m gonna hurt you! (Dick, 20) 

Нейт відмовляється від діагностичних тестів, погрожуючи лікарям 
фізичними діями. Зміст його висловлення взаємодіє з невербальним контекстом за 
принципом координації, що досягається використанням дієслова to hurt у 
незворотній конструкції: [a] you (АГЕНС / Нейт) hurt yourself 
(МАЛЕФАКТИВ / Нейт) → [b] I (АГЕНС / Нейт) hurt you (МАЛЕФАКТИВ / Енід). 

Конструювання повторюваної ситуації – надання руху статичній сцені 
через використання мовних висловів, що інкорпорують сему “повторюваність” у 
своєму значенні – ілюструє наступний приклад: 
(9) [a]

[b]
FOREMAN: Jack, your brother and sister need you. 
JACK: (yelling) I know! I know that they need me every second of every day, 
but I’m too young to be their dad! (Davis, 31) 

Продуцент респонсивної репліки (Джек) реперспективізує предметну 
ситуацію, надаючи повторюваності певному її фрагменту (потреба його брата та 
сестри у ньому). Це досягається шляхом поміщення статального дієслова to need,  
у контекст, характерний для акціональних дієслів. 

Г. Реверсування напрямку сканування ситуації (4%) – це прокладання 
протилежних за своїм спрямуванням траєкторій уваги (Р. Ленекер, Л. Телмі) крізь 
ситуацію. До мовних засобів реалізації цієї операції належить переставляння 
місцями в респонсивній репліці підмета й додатка ініціативної репліки; опис 
послідовності подій у протилежному напрямку порівняно з ініціативною 
реплікою, наприклад: 
(10) [a]

[b]
EDWARD: I just saw the woman I’m going to marry <…>. But then I lost her. 
AMOS: <…> Most men have to get married before they lose their wives  

(August, 58). 
Щоб підбадьорити співрозмовника, Амос надає жартівливого трактування 

ситуації, скануючи її у зворотному напрямку: [a] [lost her [ВТРАТА] ПОДІЯ1]→[to 
marry [ОДРУЖЕННЯ] ПОДІЯ2]; [b] [to get married [ОДРУЖЕННЯ] ПОДІЯ1]→[lose their 
wives [ВТРАТА] ПОДІЯ2]. 

Висловлення продуцента респонсивної репліки може інкорпорувати одну 
когнітивну операцію (77%) чи декілька (23%). У відповідності до цього 
виокремлюються прості та комбіновані когнітивні операції. Останні передбачають 
конструювання складнішого образу ситуації, що досягається поєднанням мовних 
засобів, характерних для тих або інших простих операцій. 
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У третьому розділі “Комунікативні стратегії і тактики реперспективізації 
предметної ситуації в діалозі англомовного мультимедійного ігрового 
кінотвору” описано комунікативні цілі, стратегії й тактики продуцента 
респонсивної репліки, з’ясовано особливості взаємодії вербального та 
паравербального планів висловлення на макро- та мікрорівнях, а також 
особливості втілення реперспективізації ситуації в розмовних сценах ММІК. 

У діалогічному дискурсі персонажів ММІК продуцент респонсивної репліки 
може дотримуватися некооперативної, кооперативної чи маніпулятивної 
комунікативної стратегії реперспективізації предметної ситуації. 

При некооперативній стратегії продуцент респонсивної репліки явно 
порушує принципи мовленнєвого спілкування, висловлює небажання взаємодіяти 
зі співрозмовником взагалі / із певного питання. Виділяємо агресивну та 
неагресивну некооперативні стратегії реперспективізації. Агресивна 
некооперативна стратегія (17% проаналізованого матеріалу), яку ілюструють 
приклади 1, 7, 8 та 9, обумовлена такими комунікативними цілями продуцента 
респонсивної репліки: захиститися, висловити антипатію, невдоволення тощо по 
відношенню до предмета розмови / співрозмовника, продемонструвати 
домінування над співрозмовником, припинити стосунки / спілкування / розмову на 
певну тему. До вербальних тактик, підпорядкованих цій стратегії, належать 
висловлення негативної оцінки, погрози й груба відмова. Неагресивна 
некооперативна стратегія (10%, приклад 4) – лінія некооперативної поведінки 
мовця, коли він не дотримується принципу комунікативної співпраці, але 
намагається зробити це ввічливо та зберегти зі співрозмовником гарні стосунки. 
При цьому комунікант намагається приховати інформацію, припинити розмову 
взагалі або з певної теми, висловити небажання виконувати дію тощо. Вербальні 
тактики цієї стратегії охоплюють тактовну відмову від подальшого 
спілкування або виконання дії, ненадання релевантної інформації тощо.  

Кооперативна стратегія, що передбачає координацію зусиль 
комунікантів, спрямована на збереження міжособистісних стосунків. Розрізняємо 
розважальну та нерозважальну кооперативні стратегії продуцента респонсивної 
репліки, який вдається до реперспективізації предметної ситуації. 
При розважальній кооперативній стратегії (12%, приклад 10) метою 
комуніканта є підбадьорити себе або свого співрозмовника, розрядити атмосферу, 
покепкувати за допомогою чорного або непристойного гумору, висловити 
жартівливе ставлення до ситуації, дружню іронію тощо. Нерозважальна 
кооперативна стратегія (39%, приклади 3, 6) втілюється в респонсивній репліці, 
що промовляється з метою отримати інформацію або надати її співрозмовникові, 
висловити відмінну думку, підбадьорити партнера з комунікації, надати йому 
позитивну оцінку, запобігти негативних для співрозмовника наслідків. 
Виокремлюємо такі вербальні тактики нерозважальної кооперативної стратегії, як 
запит інформації, непогодження, роз’яснення, висловлення емпатії і комплімент.  

Проміжний статус між кооперативною та некооперативною стратегіями має 
маніпулятивна стратегія, що визначається як лінія комунікативної поведінки, 
скерована на здійснення прихованого впливу на співрозмовника для задоволення 
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власної потреби; основним принципом тут є стримування конфлікту інтересів. 
Маніпулятивні стратегії фактично є прихованими некооперативними стратегіями, 
що за формою видаються кооперативними, тому їм теж властива розважальна й 
нерозважальна лінії поведінки. Застосовуючи розважальну маніпулятивну 
стратегію (4%, приклад 2), продуцент респонсивної репліки надає комічного 
трактування ситуації; він може мати такі цілі: прихилити до себе співрозмовника, 
звабити, змусити його діяти певним чином. Вербальні тактики реалізації цієї 
стратегії охоплюють непристойний гумор, дотеп і висловлення жартівливого 
ставлення до ситуації. Друга лінія маніпулятивної поведінки мовця – 
нерозважальна (10%, приклад 5), що реалізується через надання хибної 
інформації, ухиляння, підбурювання та обґрунтування. Використання цих тактик 
зумовлено комунікативною метою мовця уникнути негативних для себе наслідків, 
прихилити чи змусити співрозмовника діяти на свою користь.  

У корпусі дослідженого матеріалу зареєстровано також випадки, коли 
мовець експлікує хибне трактування ситуації або його висловлення не відповідає 
темі розмови (8%). Причиною комунікативної невдачі може бути мовна чи 
комунікативна помилка.  

У ММІК комунікативна подія реперспективізації втілюється у візуально-
звуковий рухомий образ, де значущості набувають паравербальні компоненти 
ситуації, які взаємодіють із вербальним планом висловлення на макро- та 
мікрорівнях. Макровзаємодія виявляється в тому, що продуцент респонсивної 
репліки реперспективізує ініціативне висловлення за допомогою лише 
паравербальних засобів комунікації. Мікровзаємодія полягає у висловлюванні 
відмінної перспективи бачення предметної ситуації за допомогою вербальних і 
паравербальних засобів комунікації. Основним принципом, за яким взаємодіють 
вербальний та паравербальний плани висловлення під час реперспективізації 
предметної ситуації, є принцип координації.  

Особливість реперспективізації предметної ситуації у діалогах ММІК 
полягає в нашаруванні перспектив. Перший шар складають перспективи 
персонажів фільму, що втілюються за допомогою вербальних та паравербальних 
засобів. Другий шар відповідає перспективі колективного автора фільму і 
реалізується накладанням на вербальні та паравербальні компоненти діалогу 
кінематографічних фігур (план, прийом зйомки, побудування мізансцени, 
музичний супровід, колористичне рішення розмовної сцени тощо), що генерують 
додаткові смисли та створюють художній образ ситуації реперспективізації. Крім 
того, у ММІК наявний третій шар – перспектива коментатора / коментаторів, що є 
метатекстом до втілюваної на екрані сцени. 

 
ВИСНОВКИ 

 
Дослідження реперспективізації предметної ситуації в діалогічному дискурсі 

стимулювалося діяльнісним підходом до опису мови, коли до фокусу уваги 
лінгвістів потрапляють особливості процесу смислотворення в комунікативній 
взаємодії реальних особистостей в ситуаційному контексті. Використання 
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теоретико-методологічного апарату когнітивної лінгвістики та дискурсології із 
залученням розробок суміжних дисциплін (філософія, теорія кінематографу, 
семіотика, інформатика) дозволило розкрити суть процесу реперспективізації 
ситуації в діалозі персонажів ММІК. 

У когнітивно-дискурсивному ключі реперспективізацію предметної ситуації 
в діалогічному дискурсі трактуємо як зміну перспективи, згідно з якою учасники 
діалогічної взаємодії концептуалізують та портретують вербальними та 
паравербальними засобами ту саму ситуацію чи її фрагмент. 

У когнітивному плані реперспективізація предметної ситуації є 
трансформацією її ментального образу; це зміна певного компонента аранжування 
поля огляду продуцентом респонсивної репліки, що позначається на доборі ним 
мовних засобів висловлення іншої інтерпретації ситуації. Реперспективізація 
предметної ситуації здійснюється завдяки використанню однієї з наступних 
когнітивних операцій або їх комбінації: зміна точки огляду (просторової, часової, 
фігури суб’єкта-концептуалізатора чи домену), варіювання відстані між точкою 
огляду та об’єктом (специфікація / схематизація об’єкта, звуження / розширення 
його меж, накладання / зняття меж з об’єкта, релятивізація / абсолютизація однієї з 
його властивостей, висунення), зміна стану точки огляду (сумарне / послідовне 
сканування, конструювання ситуації як рефлексивної / нерефлексивної або 
повторюваної), реверсування напрямку сканування ситуації. Виокремлені 
різновиди когнітивних операцій можна метафорично уподібнити зміні способу 
споглядання певного предмета крізь об’єктив: зміна місцеположення камери, 
наближення або віддалення об’єктиву, фокусування на різних характеристиках 
спостережуваного предмета.  

Вибір когнітивної операції або комбінації операцій учасником діалогічної 
взаємодії корелює з його комунікативною стратегією, що може бути 
кооперативною, некооперативною чи маніпулятивною. Кооперативна та 
маніпулятивна комунікативні стратегії, підґрунтям яких є когнітивна операція 
реперспективізації, представлені розважальною та нерозважальною лініями 
комунікативної поведінки. Розважальний різновид кооперативної та 
маніпулятивної стратегій представлений схожими тактиками, а тактики реалізації 
нерозважального різновиду відповідних стратегій демонструють відмінності, що 
виявляються, насамперед, в тому, що маніпуляції невластиві такі тактики, як 
відкрите непогодження, а кооперативній поведінці – ухиляння. Некооперативна 
стратегія, базована на реперспективізації предметної ситуації, має відмінні 
різновиди порівняно з кооперативною та маніпулятивною: це агресивна та 
неагресивна лінії комунікативної поведінки.  

Дослідження реперспективізації ситуації в мультимедійному ігровому 
кінотворі уможливлює залучення до аналізу вербальних діалогів героїв аналіз 
звукового й візуального рядів. По-перше, це надає інформацію щодо 
паравербальної складової розмовної сцени. На макрорівні комуніканти 
висловлюють перспективи винятково за допомогою паравербальних засобів. На 
мікрорівні продуцент респонсивної репліки використовує паравербальні засоби 
комунікації в якості комунікативних тактик. По-друге, до процесу смислотворення 
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в кінодискурсі залучено кінематографічні фігури, що створюють шар смислів, які 
є додатковими до мовлення персонажів. Крім того, мультимедійний формат 
кінотвору надає глядачеві та дослідникові можливість ознайомитися з 
метакоментарями до розмовних сцен, що допомагає правильно інтерпретувати 
висловлення персонажів. 

Проведене дослідження показало, що у мультимедійному ігровому кінотворі 
на перспективи персонажів фільму накладаються перспективи творців фільму та 
його коментаторів, що разом утворює складний багатоаспектний образ предметної 
ситуації.  

Перспективи розвитку поданого дослідження стосуються, у першу чергу, 
вивчення комунікативних ефектів реперспективізації предметної ситуації в 
діалогічному дискурсі, а також з’ясування особливостей реперспективізації у 
монологічному мовленні персонажів художніх творів.  
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Пшеничних А.М. Реперспективізація предметної ситуації в 
англомовному діалогічному дискурсі (на матеріалі мультимедійних ігрових 
кінотворів). – Рукопис. 

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

У дисертації подано результати когнітивно-дискурсивного дослідження 
реперспективізації предметної ситуації в діалогічному мовленні персонажів 
англомовних мультимедійних ігрових кінотворів. Дослідження здійснено в річищі 
діяльнісного підходу до мови із залученням методу мультимедійного аналізу. 
Відповідно до настанов діяльнісного підходу визначено поняття перспективи, 
перспективізації та реперспективізації. Представлено класифікацію когнітивних 
операцій реперспективізації предметної ситуації (зміна точки огляду, відстані між 
точкою огляду та об’єктом, стану точки огляду, напрямку сканування ситуації) та 
описано типові мовні засоби їх втілення в англомовному діалогічному мовленні 
персонажів мультимедійних ігрових кінотворів. Виокремлено комунікативні 
стратегії реперспективізації предметної ситуації та вербальні і паравербальні 
тактики їх реалізації. З’ясовано визначальні риси мультимедійного ігрового 
кінотвору; описано особливості взаємодії у ньому мовних знаків зі знаками інших 
семіотичних систем під час реперспективізації предметної ситуації.  

Ключові слова: діяльнісний підхід, когнітивна операція, комунікативна 
стратегія, комунікативна тактика, мультимедійний ігровий кінотвір, 
реперспективізація предметної ситуації. 
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Диссертация на соискание учёной степени кандидата филологических наук 
по специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный 
университет имени В.Н. Каразина. – Харьков, 2011. 

В диссертации изложены результаты когнитивно-дискурсивного 
исследования реперспективизации предметной ситуации в диалогической речи 
персонажей англоязычных мультимедийных игровых кинопроизведений. 
Исследование выполнено в русле деятельностного подхода к языку с 
привлечением методики мультимедийного анализа. В соответствии с 
положениями деятельностного подхода даны определения понятиям перспективы, 
перспективизации и реперспективизации. 

На первом этапе исследования в соответствии с тем, какой компонент 
аранжировки поля обзора изменяется продуцентом респонсивной реплики, 
выделены когнитивные операции реперспективизации предметной ситуации, 
установлены языковые средства реализации каждой группы операций в 
диалогическом дискурсе. Первая группа операций – расхождение в выборе точек 
обзора (пространственных, временных, связанных с фигурой субъекта-
концептуализатора или объемом информации, актуализованной языковым 
знаком). Вторая группа – изменение расстояния между точкой обзора и объектом 
концептуализации – включает наплыв (спецификация объекта, сужение его 
границ, наложение границ на объект, релятивизация его качества, выдвижение) и 
отдаление (спецификация объекта, расширение его границ, снятие границ с 
объекта, абсолютизация его качества). Третья группа – изменение состояния точки 
обзора, которая остается неподвижной (суммарное сканирование ситуации, 
конструирование рефлексивной ситуации) или движется относительно объекта 
концептуализации (последовательное сканирование, конструирование 
нерефлексивной или повторяющейся ситуации). Четвертая группа операций – 
расхождение в направлении сканирования ситуации – выделяется в соответствии с 
направленностью внимания говорящих. 

На втором этапе установлены коммуникативные стратегии и тактики 
продуцента респонсивной реплики, а также особенности реализации 
реперспективизации предметной ситуации в разговорных сценах мультимедийных 
игровых кинопроизведений. Для достижения своих коммуникативных целей 
говорящий может придерживаться кооперативной, некооперативной или 
манипулятивной стратегии. Некооперативная стратегия имеет две основные 
разновидности: агрессивная и неагрессивная. Кооперативная и манипулятивная 
стратегии предполагают развлекательную и неразвлекательную линии поведения. 
При кооперативной развлекательной стратегии тактики говорящего включают 
непристойный / черный юмор, выражение шутливого отношения к ситуации, 
дружественную иронию, каламбур; тактики кооперативной неразвлекательной 
стратегии – запрос информации, несогласие, разъяснение, выражение эмпатии и 
комплимент. Манипулятивная развлекательная стратегия реализуется при помощи 
непристойного юмора, выражения шутливого отношения к ситуации и острот; в 
свою очередь, манипулятивная неразвлекательная стратегия – это использование 
ложной информации, уклонения, подстрекательства и обоснования.  
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Взаимодействие вербальных и паравербальных компонентов коммуникации 
в процессе реперспективизации исследовано на макро- и микроуровнях. 
Макровзаимодействие имеет место в том случае, когда говорящий представляет 
свою интерпретацию ситуации при помощи только паравербальных средств. На 
микроуровне взаимодействия продуцент респонсивной реплики использует 
паравербальные средства в качестве тактик наряду с вербальными. 

На основе сравнительного анализа модусов художественного произведения 
(печатного, кинематографического, мультимедийного) выделены характеристики 
мультимедийного кинопроизведения: мультимодальность, гетерогенность, 
нелинейность структуры, дистантный режим взаимодействия коллективного 
автора с индивидуальным зрителем и элементы интерактивности. Особенность 
реперспективизации предметной ситуации в мультимедийном игровом 
кинопроизведении заключается в том, что здесь происходит наслоение 
перспектив: первый слой – это перспективы героев фильма, второй – перспектива 
коллективного автора произведения, третий – перспектива комментатора по 
поводу экранизируемой ситуации. 

Ключевые слова: деятельностный подход, когнитивная операция, 
коммуникативная стратегия, коммуникативная тактика, мультимедийное игровое 
кинопроизведение, реперспективизация предметной ситуации.  

 
ABSTRACT 

Pshenychnykh A.M. Reperspectivization of the referent situation in English 
dialogical discourse (as presented in English multimedia live-action films). – 
Manuscript.  

Thesis for a candidate degree in philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 
Languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2011. 

This dissertation presents the results of cognitive and discursive study of referent 
situation reperspectivization in the dialogues of multimedia live-action films. Activity-
based approach to language and the method of multimedia analysis provide the 
framework for the research. In agreement with the postulates of the activity-based 
approach, the notions of perspective, perspectivization and reperspectivization are 
defined. The classification of construals of referent situation reperspectivization is 
elaborated (which includes such elements as: differences in perspective points, 
perspectival distance, perspectival mode, direction of situation scanning), and linguistic 
means which are typical for each construal in the dialogues of the characters in 
multimedia live-action films are described. Communicative strategies of 
reperspectivization are singled out and their verbal and non-verbal tactics are 
considered. The characteristics of the multimedia live-action film are brought to light; 
the specificity of interaction of linguistic signs with those belonging to other semiotic 
systems is examined under the conditions of referent situation reperspectivization. 

Key words: activity-based approach, construal, communicative strategy, 
communicative tactic, multimedia live-action film, referent situation reperspectivization. 
 


