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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

У реферованій роботі представлено результати дослідження структурно-

семантичних та комунікативно-прагматичних особливостей реалізації виховного 

мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі, який розглядаємо як 

особистісно орієнтовану комунікативну взаємодію батьків та дітей, що відбувається в 

сімейно-побутовій сфері спілкування. 

Вивчення дискурсивних реалій є одним з найважливіших завдань мовознавчих 

розвідок сьогодення, теоретичні та практичні здобутки яких створюють підґрунтя для 

детального дослідження та аналізу закономірностей функціонування мовних одиниць у 

процесі комунікативної діяльності. Розширення сфери інтересів лінгвістичних студій та 

інтегрування гуманітарних і соціальних дисциплін сприяє переорієнтації сучасних 

мовознавчих досліджень у напрямку антропоцентризму та дискурсивного аналізу          

(Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова, Л.Р. Безугла, В.І. Карасик, В.В. Красних, О.С. Кубрякова, 

А.П. Мартинюк, О.І. Морозова, Ю.Є. Прохоров, К.Ф. Сєдов, І.П. Сусов, І.С. Шевченко) та 

актуалізує нагальність вивчення різних аспектів дискурсу (та його різновидів) через 

призму екстралінгвальних явищ. 

У межах домінуючої антропоцентричної парадигми активно розробляються 

проблеми визначення типологічних ознак та специфіки організації дискурсів в 

інституційній сфері (Т.Р. Ананко, Н.О. Антонова, В.Д. Калініна, В.І. Карасик, Н.А. Коміна, 

Н.Г. Наумова, Ю.О. Носар, К.С. Ращупкіна, Т.В. Чрділелі, О.В. Яшенкова та ін.). 

Проводяться розвідки в напрямку встановлення комунікативних та когнітивних 

особливостей суб’єктів дискурсу з врахуванням їхніх позамовних характеристик           

(Я.О. Бондаренко, Н.Д. Борисенко, А.В. Гайдаєнко, О.В. Ємельянова, П.Г. Крючкова,    

Н.В. Петлюченко, М.О. Рибалко, С.А. Хименко та ін.). Пильний інтерес науковців 

викликає вивчення специфіки сімейної комунікації. Відбувається комплексне дослідження 

комунікативних стратегій і тактик англомовного сімейного спілкування (А.А. Бігарі,      

О.Г. Звєрєва, Є.В. Зимич, Л.В. Солощук, О.М. Тарнавська, В.В. Якуба), вивчається 

специфіка розмовної мови сім’ї (А.Н. Байкулова, І.Н. Борисова, Л.А. Капанадзе,               

О.Б. Сиротиніна), встановлюються гендерні, вікові, рольові аспекти сімейної взаємодії 

(О.М. Галапчук, О.І. Гридасова, А.А. Семенюк), здійснюється лінгвокогнітивний та 

лінгвокультурний аналізи універсального концепту “Сім’я” (Ю.В. Желєзнова,                   

О.О. Кострубіна), вивчається функціонально-стилістична своєрідність сімейної комунікації 

(І.М. Осовська, А.Г. Смирнова). Об’єктом лінгвістичних досліджень стає також 

варіативність використання невербальних компонентів комунікації при реалізації стратегій 

дискурсу (Т.О. Анохіна, М.О. Антошинцева, О.О. Вансяцька, Л.В. Солощук).  

Одним з аспектів аналізу комунікативної взаємодії інтерактантів англомовного 

дискурсу є мовленнєвий вплив, що передбачає залучення мовних засобів для реалізації 

когнітивно-комунікативних настанов суб’єктів дискурсу. Мовознавчі студії, зосереджуючи 

увагу на дослідженні механізмів регулювання поведінки людини за допомогою мовлення, 

вивчають засоби та процедури мовленнєвого впливу (Л.А. Кисельова, П.Б. Паршин,       

К.Ф. Сєдов, Й.А. Стернін, Є.Ф. Тарасов, Л.Л Федорова), що зумовлює нагальність 
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вивчення специфіки мовленнєвого впливу в різних типах дискурсу, зокрема дослідження 

особливостей мовленнєвого впливу в парентальному дискурсі. 

В умовах сімейного повсякденного спілкування специфіка мовленнєвого впливу 

пов’язана з реалізацією провідної функції сім’ї – виховання дітей, що дозволяє розглядати 

особливості реалізації мовленнєвого впливу в процесі комунікативної взаємодії 

інтерактантів парентального дискурсу в термінах виховного мовленнєвого впливу. 

Актуальність роботи обумовлена пріоритетним напрямком розвитку сучасної 

антропоцентрично та функціонально спрямованої лінгвістики, яка фокусує увагу на 

вивченні мови як інструменту впливу при дослідженні різних типів дискурсів. Назрілим є 

комплексне вивчення структурних, семантичних та прагматичних аспектів мовленнєвих 

практик суб’єктів англомовних дискурсів із врахуванням соціальних детермінант їхньої 

комунікативної інтеракції, зокрема аналіз англомовного парентального дискурсу.  

Зв’язок роботи з науковими темами. Проблематика дисертаційного дослідження 

відповідає профілю наукових тем факультету іноземних мов Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна “Когнітивні й комунікативні проблеми дискурсу та 

навчання іноземних мов” (номер державної реєстрації 0106U002233) і “Проблеми 

іноземної філології, перекладознавства та методики в когнітивно-дискурсивній парадигмі” 

(номер державної реєстрації 0109U007962). 

Метою дисертаційного дослідження є визначення специфіки реалізації виховного 

мовленнєвого впливу в партнерській та домінантній ситуаціях спілкування в 

англомовному парентальному дискурсі через виявлення його структурних, семантичних та 

прагматичних характеристик. 

Поставлена мета дослідження передбачає виконання таких завдань: 

 уточнити поняття англомовного парентального дискурсу та з’ясувати його 

типологічні особливості; 

 уточнити поняття партнерської та домінантної ситуацій спілкування; 

 визначити поняття виховного мовленнєвого впливу та встановити основні типи 

виховного мовленнєвого впливу;  

 схарактеризувати комунікативний стиль дискурсивної особистості батьків як 

суб’єктів виховного мовленнєвого впливу; 

 виявити структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості 

реалізації основних типів виховного мовленнєвого впливу в партнерській та домінантній 

ситуаціях спілкування; 

 з’ясувати роль невербальних засобів комунікації при реалізації виховного 

мовленнєвого впливу в партнерській та домінантній ситуаціях спілкування; 

 встановити особливості варіювання та функціонування форм звертання, 

релевантних для інтерактантів англомовного парентального дискурсу. 

Об’єктом дослідження є мовленнєві засоби реалізації виховного впливу в 

англомовному парентальному дискурсі. 

Предметом дослідження є структурно-семантичні та прагматичні особливості 

реалізації виховного мовленнєвого впливу в ситуаціях партнерства та домінування в 

англомовному парентальному дискурсі. 
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Матеріал дослідження становить понад 2580 фрагментів парентального дискурсу, 

які виокремлено шляхом суцільної вибірки з англомовних художніх творів ХХ – ХХІ 

століття та друкованих кіноскриптів загальним обсягом понад 16 тисяч сторінок. 

Методологія дослідження спирається на доробки вітчизняних та закордонних 

лінгвістів у галузі дискурсології (А.Д. Бєлова, В.Г. Борботько, В.І. Карасик, М.Л. Макаров, 

І.С. Шевченко, Д. Шифрін), семантики (Н.Д. Арутюнова, В.А. Звєгінцев, І.М. Кобозєва,    

Д. Льюіс, О.В. Падучева, А.А. Уфімцева, Ч. Філлмор), лінгвопрагматики (Л.Р. Безугла,   

Т.Г. Винокур, О.С. Іссерс, C. Левінсон, І.П. Сусов, Д. Таннен, І.С. Шевченко), 

соціолінгвістики (В.І. Беліков, Р.Т. Белл, С.П. Крисін, О.Д. Швейцер), теорії мовленнєвої 

діяльності (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, О.О. Леонтьєв), теорії мовленнєвого впливу 

(P.М. Блакар, Д. Болінджер, Л.А. Кисельова, Г. Кук, Й.А. Стернін, А.П. Чудінов), теорії 

невербальної комунікації (М. Арджайл, Р. Бердвістл, І.Н. Горєлов, Г.Ю. Крейдлін,             

А. Мехрабіан, Л.В. Солощук, Е. Холл). 

Основними методами дослідження є інтерпретаційно-текстовий і 

контекстуальний аналіз, які послугували для виділення діалогічних фрагментів 

партнерських та домінантних ситуацій спілкування в англомовному парентальному 

дискурсі; метод дискурс-аналізу, що застосовувався для виявлення характерних 

особливостей парентального дискурсу; методи структурно-семантичного та 

прагмасемантичного аналізу, що дозволили визначити структурно-семантичні та 

прагматичні особливості реалізації основних типів виховного мовленнєвого впливу: 

раціонально-інформативного виховного мовленнєвого впливу, морально-волітивного 

виховного мовленнєвого впливу, морально-емоційного виховного мовленнєвого впливу в 

партнерських та домінантних ситуаціях спілкування; метод системно-функціонального 

аналізу, що забезпечив дослідження особливостей функціонування невербальних 

комунікативних компонентів у взаємодії з вербальними компонентами комунікації; 

прагмадискурсивний підхід, що дозволив проаналізувати використовувані для реалізації 

виховного мовленнєвого впливу стратегії та тактики; також застосовувалися дослідницькі 

прийоми лінгвістичного спостереження, класифікації та систематизації даних, кількісні 

підрахунки. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше в роботі визначено 

поняття виховного мовленнєвого впливу; виділено три типи виховного мовленнєвого 

впливу: раціонально-інформативний, морально-волітивний, морально-емоційний; уперше 

здійснено комплексне дослідження зазначених типів виховного мовленнєвого впливу; 

встановлено структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості реалізації 

виховного мовленнєвого впливу в партнерських та домінантних ситуаціях спілкування в 

парентальному дискурсі. 

Новизна отриманих результатів узагальнена у положеннях, що виносяться на 

захист: 

1. Англомовний парентальний дискурс є особистісно орієнтованою комунікативною 

взаємодією, яка відбувається в сімейно-побутовій сфері спілкування, де учасники 

комунікації – батьки й діти – реалізують свої асиметричні статусні ролі. Тематичний 
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репертуар та хронотоп АПД визначаються його метою, яка полягає у здійсненні 

соціалізації члена суспільства через виховний мовленнєвий вплив. 

2. Залежно від цілеспрямованості комунікативних дій батьків як суб’єктів впливу з 

метою досягнення позитивних змін в особистості дітей як об’єктів впливу вирізняють три 

типи виховного мовленнєвого впливу:  

 – раціонально-інформативний виховний мовленнєвий вплив як мовленнєві дії адресанта, 

спрямовані на когнітивну сферу – сферу пізнання – адресата з метою поповнення або 

смислової корекції його системи знань, що представлений стратегією інформування;  

 – морально-волітивний виховний мовленнєвий вплив як мовленнєві дії адресанта, 

спрямовані на поведінкову сферу адресата з метою зміни його поведінкових преференцій, 

що представлений стратегією спонукання; 

 – морально-емоційний виховний мовленнєвий вплив як мовленнєві дії адресанта, 

спрямовані на емоційну сферу адресата з метою корекції його ціннісної орієнтації, що 

представлений стратегією оцінювання (ціннісної корекції).  

Реалізація цих стратегій здійснюється набором тактик, що різняться в 

партнерському та домінантному парентальному спілкуванні. Партнерське парентальне 

спілкування передбачає нівелювання батьками свого вищого статусу з метою створення 

паритетності в комунікації. Домінантне парентальне спілкування характеризується 

акцентуванням статусної переваги батьків. 

3. Комунікативний стиль дискурсивної особистості батьків характеризується 

застосуванням засобів, що забезпечують організацію спілкування, спрямовують 

розгортання інтеракції та створюють оптимальний режим комунікації. Специфіка 

реалізації кожного з типів виховного мовленнєвого впливу зумовлена комунікативною 

метою суб’єкта впливу та характером ситуації спілкування: партнерське парентальне 

спілкування, домінантне парентальне спілкування: 

а) у ситуації партнерського парентального спілкування:  

 – раціонально-інформативний виховний мовленнєвий вплив реалізується тактиками 

інформативного наповнення та переконування за рахунок стверджувальних і заперечних 

конструкцій, тверджень-сентенцій; модальних дієслів зі значенням вимушеності дій, 

граматичного заперечення; лексичних одиниць, що позначають географічні об’єкти, часові 

відстані між ними, кваліфікативні ознаки тощо;  

 – морально-волітивний виховний мовленнєвий вплив реалізується тактиками коригування, 

інструктування, прохання, поради за рахунок імперативних конструкцій, стверджувальних 

і питальних речень з модальними предикатами, умовних речень, еліптичних та риторичних 

питань; кінесичні невербальні компоненти, що використовуються при реалізації цього типу 

мовленнєвого впливу, визначають інтенції суб’єкта впливу в умовах непрямого спонукання, у той 

час як просодичні невербальні компоненти підсилюють спонукальний характер висловлень у 

цілому; 

 – морально-емоційний виховний мовленнєвий вплив реалізується тактиками похвали, 

заохочення, заспокоєння, співчуття за допомогою стверджувальних та імперативних 

конструкцій; емоційно-оцінних прикметників, прислівників, іменників, дієслів, модальних 

дієслів необхідності та впевненості, граматичного заперечення; кінесичні, проксемічні та 
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просодичні невербальні компоненти забезпечують ідентифікацію оцінних інтенцій, 

інтенсифікують вербальний зміст повідомлення та маркують інтенсивність емоційних 

переживань мовця. 

б) у ситуації домінантного парентального спілкування:  

 – раціонально-інформативний виховний мовленнєвий вплив реалізується тактиками 

опікунського втручання, нав’язування життєвих перспектив, інформування-роз’яснення за 

рахунок стверджувальних та заперечних конструкцій егоцентрованого, узагальнюючого та 

кваліфікативного характеру; лексико-граматичних засобів категорії негативності, оцінки та 

модальності; особових та присвійних займенників для акцентування домінування суб’єкта 

впливу; 

 – морально-волітивний виховний мовленнєвий вплив реалізується тактиками заборони, 

покарання, накладання санкцій, примушення за рахунок імперативних, заперечних, 

стверджувальних конструкцій; модальних дієслів облігаторності, лексико-граматичних 

засобів заперечення, особового займенника другої особи, що сприяє категоричності 

спонукальних висловлень; кінесичні невербальні комунікативні компоненти забезпечують 

розуміння вербального наповнення повідомлення, а просодичні невербальні компоненти 

підсилюють категоричність висловлень у цілому; 

 – морально-емоційний виховний мовленнєвий вплив реалізується тактиками докору, 

осуду, звинувачення за рахунок стверджувальних конструкцій з лексичними одиницями 

негативно-оцінної семантики та питальних конструкцій з одиницями граматичного 

заперечення; мовних засобів категорії негативності, що забезпечують експресивність 

оцінних значень; кінесичні та проксемічні невербальні компоненти у цьому випадку 

ідентифікують інтенції суб’єкта впливу, а просодичні невербальні компоненти 

інтенсифікують значущість оцінних висловлень. 

4. В англомовному парентальному дискурсі звертання ідентифікує зменшення 

комунікативної дистанції в ситуаціях партнерства та збільшення комунікативної дистанції 

в ситуаціях домінування, виконуючи регуляторну функцію встановлення тональності 

спілкування. В умовах реалізації виховного мовленнєвого впливу звертання залучається з 

метою фіксації уваги адресата при сприйнятті інформації, акцентування значущості 

спонукальних висловлень та експлікації суб’єктивно-оцінного ставлення. У ситуаціях 

партнерства звертання характеризується більшою варіативністю форм репрезентації 

(форми власного імені, номінації спорідненості, гендерні та емоційно-оцінні номінації), 

ніж у ситуаціях домінування (форми власного імені та емоційно-оцінні номінації).  

Теоретична значущість дисертаційного дослідження визначається тим, що його 

положення та висновки є внеском у теорію дискурсу та теорію комунікації. Виявлення 

структурно-семантичних та прагматичних особливостей реалізації виховного 

мовленнєвого впливу в англомовному парентальному дискурсі, з урахуванням 

екстралінгвальних факторів, сприяє розширенню знань про семантичні властивості й 

комунікативно-прагматичний потенціал мовних одиниць в конкретному дискурсивному 

контексті та поглиблює уявлення про природу парентального дискурсу. Встановлені 

особливості комунікативного стилю дискурсивної особистості батьків як суб’єктів 
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виховного мовленнєвого впливу є внеском у розвиток лінгвоперсонології та теорії 

мовленнєвого впливу. 

Практична цінність роботи полягає у можливості використання її результатів в 

лекційних курсах з теоретичної граматики англійської мови (розділ “Прагматика”), 

лексикології англійської мови (розділ “Лексична семантика”), а також у спеціальних 

курсах з теорії дискурсу, теорії мовленнєвого впливу, теорії невербальної комунікації та у 

наукових дослідженнях студентів і аспірантів. 

Апробація результатів дисертаційного дослідження. Основні положення і 

результати дисертаційного дослідження обговорювалися на конференціях різного рівня: 

Всеукр. наук. форумі “Сучасна англістика: Стереотипність і творчість” (Харків, 2006), на 

VI Міжнар. наук. конф. “Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2007), 

на II Всеукр. наук. форумі “Сучасна англістика: когніція, комунікація, текст” (Харків, 

2007), на VII Міжнар. наук. конф. “Каразінські читання. Людина. Мова. Комунікація” 

(Харків, 2008), на VІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. “Методологічні проблеми сучасного 

перекладу” (Суми, 2009), на V Наук.-практ. конф. “Мова в контексті культури і 

міжкультурної комунікації” (Луганськ, 2009), на ІV Міжнар. наук. форумі “Сучасна 

англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи” (Харків, 2011). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

викладено в п’яти статтях (одна в співавторстві, дисертанту належить збирання, аналіз та 

опис практичного матеріалу), опублікованих у фахових виданнях України, та тезах 

доповідей семи наукових конференцій. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, списку 

джерел ілюстративного матеріалу та додатків. Загальний обсяг роботи складає 219 

сторінок, обсяг основного тексту – 174 сторінки. Список використаних джерел складається 

з 402 позицій, джерел ілюстративного матеріалу – 45 позицій. Робота містить 12 таблиць.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Розділ 1. “Теоретико-методологічні передумови дослідження англомовного 

парентального дискурсу”. Життєдіяльність суспільства не можлива без спілкування, що є 

основою набуття колективного комунікативного досвіду в процесі пізнання світу. 

Спілкування як реальна мовна взаємодія реальних особистостей у реальному часі стає 

об’єктом сучасних дискурсивних досліджень, що визначає необхідність вивчення 

специфіки комунікативних процесів у різних типах дискурсу, зокрема в англомовному 

парентальному дискурсі. У відповідності з комунікативно-діяльнісним розумінням 

дискурсу (Н.Д. Арутюнова, М.Л. Макаров, О.І. Морозова, І.С. Шевченко), із врахуванням 

його адресатної спрямованості (В.І. Карасик) і сфери функціонування діалогічних подій 

(С.О. Аристов, І.П. Сусов, С.О. Сухих) англомовний парентальний дискурс визначаємо як 

особистісно орієнтовану комунікативну взаємодію батьків та дітей, де метою батьків є 

виховання та соціалізація дитини, підготовка її до виконання певних соціальних ролей, а 

також передання знань, розвиток здібностей, сприяння набуттю вмінь та навичок 
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соціального життя. Реалізація виховного мовленнєвого впливу відбувається у ситуаціях 

партнерства та домінування. Спілкування в ситуації партнерства передбачає дотримання 

базових конвенцій спілкування (П. Браун, П. Грайс, С. Левінсон, Дж. Ліч) та нівелювання 

батьками свого вищого статусу з метою створення паритетності між інтерактантами. 

Спілкування в ситуації домінування передбачає комунікативну домінацію батьків за рахунок 

акцентування власної статусної переваги (А.І. Барташева, О.С. Іссерс, К.Ф. Сєдов).  

Сімейне спілкування є сферою інтенсивного мовленнєвого впливу (P.M. Блакар, 

Б.П. Паршин, Й.А. Стернін, Є.Ф. Тарасов, В.Є. Чернявська). Мовленнєвий вплив у реаліях 

англомовного парентального дискурсу набуває особливих ознак, виступаючи в якості 

виховного мовленнєвого впливу, що забезпечує реалізацію провідної функції сім’ї – 

виховання дітей. При дослідженні особливостей виховного мовленнєвого впливу в 

парентальному дискурсі необхідним виявляється звернення до поняття комунікативної 

стратегії (О.С. Іссерс, В.І. Карасик, С.О. Сухих, В.Є. Чернявська).  

Стратегія виховання є загальною стратегією парентального дискурсу як основне 

завдання спілкування і передбачає настанову на конструктивну та неконфронтаційну 

взаємодію батьків і дітей, що гарантовано забезпечить успішне та ефективне вирішення 

завдань виховання. У межах стратегії виховання діють стратегії реалізації виховного 

мовленнєвого впливу як комплекс мовленнєвих дій, що спрямовані на досягнення 

комунікативної цілі (О.С. Іссерс). Виходячи з основних комунікативних цілей суб’єкта 

впливу, при здійсненні трьох типів виховного мовленнєвого впливу виокремлюємо три 

стратегії реалізації виховного мовленнєвого впливу: стратегію інформування, що 

забезпечує реалізацію раціонально-інформативного виховного мовленнєвого впливу; 

стратегію спонукання, що забезпечує реалізацію морально-волітивного виховного 

мовленнєвого впливу; стратегію оцінювання (ціннісної корекції), що забезпечує реалізацію 

морально-емоційного виховного мовленнєвого впливу. Реалізація цих стратегій 

здійснюється набором тактик, що різняться в ситуаціях партнерського та домінантного 

парентального спілкування.  

Виховний мовленнєвий вплив – це цілеспрямовані комунікативні дії адресанта, що 

здійснюються з метою досягнення позитивних змін в особистості адресата. Основними 

типами виховного мовленнєвого впливу є: 

 – раціонально-інформативний виховний мовленнєвий вплив як мовленнєві дії адресанта, 

спрямовані на когнітивну сферу – сферу пізнання – адресата з метою поповнення або 

смислової корекції його системи знань; 

 – морально-волітивний виховний мовленнєвий вплив як мовленнєві дії адресанта, 

спрямовані на поведінкову сферу адресата з метою зміни його поведінкових преференцій; 

 – морально-емоційний виховний мовленнєвий вплив як мовленнєві дії адресанта, 

спрямовані на емоційну сферу адресата з метою корекції його ціннісної орієнтації. 

При здійсненні виховного мовленнєвого впливу дискурсивна особистість батьків є 

суб’єктом впливу, що спрямовує свої зусилля на оптимальний вибір вербальних та 

невербальних засобів комунікації для забезпечення ефективної комунікативної діяльності. 

Англомовний парентальний дискурс характеризується багатоплановістю структурно-
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семантичного та комунікативно-прагматичного наповнення в умовах реалізації виховного 

мовленнєвого впливу в ситуаціях партнерства та домінування.  

Розділ 2. “Структурно-семантичні та прагматичні особливості реалізації 

виховного мовленнєвого впливу в ситуаціях партнерства в англомовному 

парентальному дискурсі”. Специфіка раціонально-інформативного, морально-

волітивного та морально-емоційного виховного мовленнєвого впливу в ситуаціях 

партнерства зумовлює вибір тактик, що здійснюються вербальними та невербальними 

засобами комунікації в межах стратегій виховного мовленнєвого впливу. Комунікативна 

ініціатива в партнерських ситуаціях належить як батькам (73,7%), так і дітям (26,3%).  

Реалізація раціонально-інформативного виховного мовленнєвого впливу (33% у 

відношенні до інших типів) в партнерських ситуаціях спілкування забезпечується 

стратегією інформування за рахунок тактик інформативного наповнення та 

переконування.  

Основними структурно-семантичними типами висловлень є стверджувальні та 

заперечні конструкції. Стверджувальні конструкції залучаються мовцем у межах тактики 

інформативного наповнення, що передбачає: а) заповнення вільних лакун: “What’s warrior, 

Mum?”“A warrior is a brave fighter” (A. Pearson); б) трансформацію уявлень адресата, що 

суперечать об’єктивній картині світу: “Japanese?” he whispered to me. He assumed all 

foreign languages were Japanese. <…>.“That little girl is French.” “That’s a long way to come. 

French is a long way.”“France, you mean. France is not as far as you think, darling.”“It is, 

though. You’re wrong. France is as far as I think. Maybe even further.”“No, it’s not. France – 

well, Paris – is just three hours in the train from London.” “What train?”“A special train. A very 

fast train that runs from London to Paris. The Eurostar. It does the journey in just three hours. It 

goes through a tunnel under the sea” (T. Parsons). 

Тематична специфіка повідомлення зумовлює вибір лексичних одиниць (іменників, 

числівників, прикметників, прислівників), що позначають географічні об’єкти, часові 

відстані між ними, кваліфікативні характеристики об’єктів, ознаки дії та її обставини. 

Розширення знань дитини про навколишнє середовище та соціальне оточення 

забезпечується також тлумаченням нового поняття вже відомими, найменуванням об’єктів 

та репрезентацією їх основних характеристик, зверненням до історичного минулого задля 

виявлення причинних зв’язків. З метою уведення нових інформативних даних залучаються 

безособові конструкції. 

Заперечні конструкції залучаються для протиставлення суджень та уявлень мовця і 

адресата з метою маніфестації помилковості суджень останнього та демонстрації 

об’єктивних потреб адресата отримати інформацію нової якості:“No, sweetheart, Mummy 

doesn’t have a teacher. She has, well, she has a boss, this man who’s in charge. And she has to 

ask him if she can leave” (A. Pearson). Залучення граматичного заперечення та оцінних 

прикметників обумовлено комунікативною установкою мовця змінити ціннісні акценти: 

“Good God, boy, you don’t know what you’re saying. War is terrible. I come from a country 

that’s been at war for a thousand years, so I know what I’m saying” (C. McCullough). 

При здійсненні тактик раціонально-інформативного виховного мовленнєвого впливу 

з метою обґрунтування своєї позиції батьки також продукують висловлення, що 
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концентрують узагальнюючий повчальний зміст. Маніфестація змістів цих висловлень 

забезпечується через заперечення, протиставлення, ствердження.  

Морально-волітивний виховний мовленнєвий вплив (35% у відношенні до 

інших типів) в партнерських ситуаціях спілкування характеризується спрямованістю на 

корекцію, регулювання та стимулювання позитивної поведінкової діяльності дитини.  

Структурно-семантичними типами висловлень, що забезпечують реалізацію 

волевиявлення суб’єкта впливу, є імперативні синтаксичні конструкції експліцитної та 

імпліцитної спонукальної семантики. Пряма спонукальність забезпечується імперативною 

формою дієслова. Засобами реалізації непрямої спонукальності є: а) сполучення модальних 

предикатів should, must, need з інфінітивом у стверджувальному та питальному реченнях; 

б) емфатична конструкція do try; в) засоби волюнтативної модальності в складі конструкції 

I want you to be / do smth; г) еліптичні питання how about doing something, going to do smth; 

д) питальні конструкції why don’t you do smth; е) умовне речення if you could do smth. 

Реалізація морально-волітивного виховного мовленнєвого впливу здійснюється 

стратегією спонукання, що представлена тактиками коригування, інструктування, 

прохання та поради. Тактики коригування та інструктування мають вікову зумовленість 

форм комунікативної презентації.  

Коригування, що охоплює різні аспекти поведінки дитини та її особистісні 

властивості, має на меті вдосконалення якісних параметрів. За рахунок залучення 

граматичного заперечення та сполучення модальних предикатів з інфінітивом відбувається 

прищеплення дитині правил мовленнєвої грамотності: “Bideo!”“Video doesn’t begin with 

B” (A. Pearson); правил і норм поведінки: “You really must try not to quarrel so much” (J. 

Wyndham); фокусується увага на питаннях вибору професії: “I think you should get a job for 

a while, Tan. You can’t hang around in school for the rest of your life”. Для підсилення 

ефективності впливу при здійсненні цієї тактики мовець акцентує узгодженість позицій 

обох батьків, маніфестація якої забезпечується координативним прономінативом both у 

складі стверджувальної конструкції:“Perhaps now isn’t the right moment to broach the 

subject, but both your father and I think it’s time you consider settling down” (D. Macober). 

При реалізації тактики інструктування основний акцент сфокусовано на порядку та 

способі виконання настанови мовця: “Run next door to the Cooks and ask if they have any 

antiseptic. If they haven’t, try the Scotts. I don’t know what number they’re in so ask until you 

find them” (E. Blair). 

При реалізації тактики прохання залучаються питальні речення із сполученням 

модальних дієслів will, could, інфінітива та формального показника ввічливості, що 

ідентифікує намір адресанта: “Darling, will you please set the table?” Elizabeth asked Rosie 

that night” (A. Lamott). У партнерських ситуаціях спілкування тактика прохання приймає 

також форму запрошення до спільної діяльності. Особовий займенник we, детермінуючи 

потенційне коло залучених осіб (мати та її син), імплікує для адресата ідею «робити 

разом». Апелятив у передпозиції до висловлення-прохання є аргументом впливу, 

забезпечуючи каузацію дії:“Goodness, look at your dirty hair,” Gina said brightly. “Shall we 

give it a good old wash?” “Okay!” Pat said, as if it were an invitation to Disneyland                  

(T. Parsons). Тактика поради репрезентована ввічливою формою імператива:“Then, darling, 
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let me give you a little advice” (N. Thorne). Для підсилення ефективності виховного 

мовленнєвого впливу мовець використовує посилання на особистий досвід. 

В умовах непрямого спонукання зростає роль кінесичних та просодичних 

невербальних компонентів комунікації, що забезпечують виконання настанов суб’єкта 

впливу, які не завжди бажані (прийнятні) для адресанта: “Is there anything else?” “I don’t 

think so, pet. Except you could pop the toaster into Mick’s electrical shop if you’re passing that 

way” <…>. Mum senses my reluctance and shoots me a look. “Leave it, if you can’t be 

bothered,” she says in her martyred voice.“Don’t worry, I’ll take it,” I say, matching her tone   

(A. Eires). 

Морально-емоційний виховний мовленнєвий вплив (32% у відношенні до інших 

типів) у ситуаціях партнерства пов’язаний з вираженням позитивного емоційно-оцінного 

ставлення до об’єкта впливу, що базується на виявленні та визнанні його ціннісного 

характеру і реалізується стратегією оцінювання (ціннісної корекції) за допомогою 

тактик похвали, заохочення, заспокоєння та співчуття.  

Тактики похвали та заохочення здійснюються з використанням оцінних суджень 

позитивної спрямованості. Батьки як суб’єкти оцінки виражають своє позитивне ставлення 

до зовнішності, рис характеру, інтелектуальних здібностей та поведінки дітей, 

хронологічний віковий показник адресата при цьому нівелюється. 

Основними структурними типами оцінних конструкцій виступають: а) сполучення 

прикметника з іменником: “A big heart you have. A good heart” (B. Plain); б) сполучення 

дієслова з прислівником: “You look beautiful, Abby. I’m so proud of you” (C. Kelly); в) 

предикативні оцінні конструкції: “You did the right thing,” Madge nodded. “That's right. Do 

your best in life” (E. Blair); г) сполучення прислівника з прикметником, що інтенсифікує 

оцінку: “You are too bright” (C. Kelly). З метою демонстрації своєї прихильності та 

схвалення батьки залучають You-номінації.  

Реалізація тактик заспокоєння та співчуття пов’язана з наданням емоційної 

підтримки та безумовним прийняттям дитини її батьками. Тактика заспокоєння 

представлена конструкціями: take it easy, don’t be afraid, this is nothing to be frightened 

about, don’t worry, you don’t need, у складі яких – лексичні та граматичні засоби 

заперечення.  

В умовах застосування тактики заспокоєння підвищується роль невербальних 

компонентів комунікації: кінесичні компоненти контактного типу та проксемічні 

компоненти залучаються адресантом з метою зняття напруження адресата. За рахунок 

зміни проксемічних характеристик – зменшення дистанції – мовець досягає не тільки 

фізичної, але й емоційної близькості зі співрозмовником, маніфестуючи свою підтримку та 

захист: There I sat down on one of the verandah chairs, and took him on my knee. He was 

shaking with anger, half-strangled by it, and still with tears heavily streaming. I put an arm 

round him. “There now, old man. Take it easy. Take it easy”, I told him. Gradually the shaking 

and the tears began to subside. He breathed more easily” (J. Wyndham). 

При реалізації тактики співчуття важливим виявляється встановлення емоційного 

контакту в процесі експлікації спільності емоційних реакцій на стресові ситуації. Засоби 

епістемічної модальності забезпечують позиційну переконливість адресанта при створенні 
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довірливої атмосфери спілкування. Дієслово know у сполученні з прислівником exactly 

семантизує стан абсолютної обізнаності щодо характеру відчуттів адресата:“I know exactly 

how you feel,” she said. “Honey, it’s horrible being a kid. Don’t let anyone tell you differently” 

(A. Lamott). 

У ситуаціях партнерства звертання ідентифікує зменшення комунікативної дистанції 

і є репрезентованим формами власного імені, номінаціями спорідненості, гендерними 

номінаціями у фатичній функції та емоційно-оцінними номінаціями в експресивно-

емоційній функції.  

Комунікативний стиль дискурсивної особистості батьків як комплекс 

комунікативних дій, спрямованих на організацію та регулювання спілкування, 

характеризується застосуванням засобів, що забезпечують організацію інтеракції, 

спрямовують її розгортання та створюють оптимальний режим спілкування. 

Розділ 3. “Структурно-семантичні та прагматичні особливості реалізації 

виховного мовленнєвого впливу в ситуаціях домінування в англомовному 

парентальному дискурсі”. Вербальні та невербальні репрезентації тактик у межах 

стратегій реалізації виховного мовленнєвого впливу зумовлені специфікою раціонально-

інформативного, морально-волітивного та морально-емоційного виховного мовленнєвого 

впливу в ситуаціях партнерства. Комунікативна ініціатива в домінантних ситуаціях 

спілкування належить переважно батькам (93% у порівнянні з ініціацією взаємодії дітьми 

– 7%), а реалізація виховного мовленнєвого впливу найбільш показово репрезентована при 

спілкуванні батьків з дітьми підлітково-юнацького віку. 

Раціонально-інформативний виховний мовленнєвий вплив (26% у відношенні 

до інших типів) у домінантних ситуаціях спілкування передбачає нав’язування 

суб’єктивного світосприйняття з акцентуванням особистісного досвіду батьків і 

реалізується стратегією інформування, що представлена тактиками опікунського 

втручання, нав’язування життєвих перспектив, інформування-роз’яснення.  

Основними структурно-семантичними типами висловлень при здійсненні 

зазначених тактик є стверджувальні та заперечні конструкції, серед яких виділяємо: а) 

конструкції егоцентрованого характеру: I want, I don’t want; I don’t think you should; б) 

конструкції узагальнюючого характеру: Men and women can’t be friends; в) конструкції 

кваліфікативного характеру: You’re too young, naive; you never know.  

Мовець акцентує домінантну позицію за рахунок підвищеної адресантності 

повідомлень, залучаючи особові та присвійні займенники. Для доказовості своєї точки 

зору він вживає прислів’я та приказки, що уособлюють досвід поколінь: “Nothing’s ever too 

late while you’re alive” (D. Plain). Her mother shrugged. “No point in that. What can’t be cured 

must be endured. Did you ever hear that one?” (C. Kelly).  

Також мовець вдається до наведення прикладів. На початку повідомлення 

декларується висловлення узагальнюючого змісту. Далі презентується висловлення, що 

містить інформацію повчального характеру. Завершує репліку приклад: “People don’t have 

to like the same things, Em. It’s good to like different things. For instance, Daddy likes silly Zoe 

on breakfast TV and Mummy really doesn’t care for Zoe at all” (A. Pearson). 



14 

Реалізація морально-волітивного виховного мовленнєвого впливу (38% у 

відношенні до інших типів) в ситуаціях домінування забезпечується стратегією 

спонукання за рахунок тактик заборони, покарання, накладання санкцій та 

примушення. Комунікативна спрямованість висловлень при реалізації зазначених тактик 

характеризується негативною спонукальністю.  

Основними структуро-семантичними типами таких висловлень є: а) імперативні 

конструкції негативної спонукальності: а)“Don’t use that type of language, Melanie” (C. 

Kelly); б) стверджувальні конструкції з номінацією заборони: “You’re grounded forever” (A. 

Lamott); в) заперечні презентно-контінуальні темпоральні конструкції: “You’re not wearing 

anything clingy, white or chiffon,” Leonie said firmly. “You’re fourteen, Melanie, not eighteen. If 

I’d wanted you to turn into Lolita, I’d have named you Lolita (C. Kelly). 

При вербалізації тактики заборони мовець чітко експлікує умови, які залишаться 

непорушними: За допомогою вибору відносних прикметників відбувається регламентація 

меж дозволеного. Граматична категорія умовного способу дії є засобом оформлення 

побоювань мовця, що декодуються як причини впровадження заборони. Власне ім’я 

героїні відомого літературного твору, що трансформувалося у загальне ім’я семантики 

сексуально передчасно розвиненої юної дівчини, у кореляції з дієсловами стає основним 

інформаційним центром повідомлення. Просодичний невербальний компонент підсилює 

категоричність висловлення. 

Тактика покарання передбачає застосування суб’єктом впливу певних заходів за 

недотримання моральних принципів і пов’язана зі зміною в правах та обов’язках дітей. 

Так, покаранням є вимога негайного виконання домашніх обов’язків по прибиранню своєї 

кімнати: “You’re going to clean your room. I really don’t want to see you” (A. Lamott). 

Реалізація тактик накладання санкцій та примушення забезпечується безособовими 

стверджувальними конструкціями та імперативними конструкціями з номінаціями 

суб’єкта впливу. Для виконання бажаної дії мовець залучає непряму погрозу у формі 

альтернативи з імлікативною негативністю: “You’re taking those SATs or your CD collection 

is history” (Storytelling, Script). 

Морально-емоційний виховний мовленнєвий вплив (36% у відношенні до інших 

типів у ситуації домінування) у домінантних ситуаціях спілкування пов’язаний з 

маніфестацією емоційно-оцінного ставлення суб’єкта впливу і реалізується в межах 

стратегії оцінювання (ціннісної корекції) за допомогою тактик докору, осуду та 

звинувачення. Відбувається продукування негативних висловлень з різним ступенем 

інтенсивності оцінки, що послідовно зростає від тактик докору, осуду до тактики 

звинувачення. 

Структурно-семантичними типами висловлень оцінки є негативно-оцінні 

висловлення експліцитного характеру та негативно-оцінні висловлення імпліцитного 

характеру. Негативно-оцінні висловлення експліцитного характеру представлені: а) 

питальними конструкціями з одиницями граматичного заперечення: “Why can’t you try and 

get yourself organized?”(A. Eires); б) стверджувальними конструкціями з лексичними 

одиницями негативно-оцінної семантики: “You bloody stupid fool!” (A. Baker). “Condemn 

you! Condemn you!” (D. Steel). 
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Негативно-оцінні висловлення імпліцитного характеру представлені риторичними 

питаннями. У структурі конструкцій виділяємо нейтрально-оцінні елементи, що формують 

негативне оцінне значення в контексті повідомлення: а) сполучення прислівника з 

іменником: “How many times have I told you?” (T. Parsons); б) сполучення прислівника з 

дієсловом: “Annie, how could you speak to Rodney like that!” (A. Lamott).  

Невербальні компоненти комунікації сприяють однозначності інтерпретації та 

інтенсифікації негативної оцінки. Лише інтонаційне забарвлення та погляд експлікують 

значення звинувачення, оскільки структура і семантика висловлень не маркують 

комунікативної інтенції суб’єкта оцінки: “What’s happening to you? Are you drunk? Did you 

take drugs?” There was accusation in her voice, in her eyes, and none of that had been there 

when she drove Billy home (D. Steel).  

Звертання в домінантних ситуаціях спілкування ідентифікує збільшення 

комунікативної дистанції і є репрезентованим формами власного імені та емоційно-

оцінними номінаціями в соціально-регламентуючій та експресивно-емоційній функціях. 

У процесі здійснення виховного мовленнєвого впливу відбувається маніпулювання 

віковим параметром дитини через підвищення чи заниження її соціального статусу, а 

залучення вікових номінацій відбувається з метою маніфестації ступеня відповідності 

моделі поведінки дитини її соціальній ролі. Вербальна репрезентація вікового параметра 

забезпечується іменниками, прикметниками та числівниками. 

 

ВИСНОВКИ 

Реалізація виховного мовленнєвого впливу в англомовному парентальному 

дискурсі, представленого раціонально-інформативним, морально-волітивним та морально-

емоційним типами, відбувається в межах загальної стратегії виховання за рахунок 

використання мовленнєвих стратегій, що відповідають цілям кожного із зазначених типів 

мовленнєвого впливу. Стратегія інформування забезпечує реалізацію раціонально-

інформативного, стратегія спонукання – морально-волітивного, стратегія оцінювання – 

морально-емоційного виховного мовленнєвого впливу. Визначені стратегії здійснюються 

набором тактик, що різняться в ситуаціях партнерства та домінування. 

У ситуації партнерства при реалізації раціонально-інформативного виховного 

мовленнєвого впливу стратегія інформування представлена тактиками інформативного 

наповнення та переконування. Характерним при реалізації цих тактик є спрямованість 

суб’єкта впливу на презентацію нової для адресата інформації та трансформацію його 

суб’єктивних уявлень за рахунок залучення безособових конструкцій, граматичного 

заперечення, оцінної лексики. У процесі реалізації впливу відбувається продукування 

висловлень повчальної семантики. Маніфестація змістів цих висловлень забезпечується 

запереченням, протиставленням та ствердженням.  

Стратегія спонукання при здійсненні морально-волітивного виховного 

мовленнєвого впливу у партнерських ситуаціях спілкування представлена тактиками 

коригування, інструктування, прохання та поради і реалізується за рахунок спонукальних, 

стверджувальних та питальних конструкцій. Для підвищення ефективності виховного 

мовленнєвого впливу залучаються форми непрямого спонукання, акцентується 



16 

узгодженість позицій обох батьків, фокусується увага адресата на способі виконання 

настанов мовця, маніфестується особистісний досвід суб’єкта впливу. Кінесичні 

компоненти комунікації ідентифікують інтенції мовця при непрямому спонуканні, 

просодичні – підсилюють спонукальний характер висловлень у цілому. 

Стратегія оцінювання при реалізації морально-емоційного виховного мовленнєвого 

впливу у партнерських ситуаціях спілкування реалізується тактиками похвали, заохочення, 

заспокоєння та співчуття. Оцінний компонент лексичних засобів є частиною 

денотативного значення у семантичній структурі слів. Обов’язковим виявляється 

позначення об’єкта оцінки за рахунок займенника другої особи однини. Невербальні 

компоненти забезпечують ідентифікацію оцінних інтенцій та інтенсифікують зміст 

вербальної складової.  

У домінантних ситуаціях спілкування при реалізації раціонально-інформативного 

виховного мовленнєвого впливу стратегія інформування здійснюється тактиками 

опікунського втручання, нав’язування життєвих перспектив та інформування-роз’яснення. 

Основними структурно-семантичними типами висловлень є стверджувальні та заперечні 

конструкції егоцентрованого, узагальнюючого та кваліфікативного характеру. В умовах 

реалізації даних тактик відбувається акцентування домінантної комунікативної позиції 

мовця за рахунок підвищеної адресантності повідомлень. З метою досягнення доказовості 

мовець вживає прислів’я та приказки та вдається до наведення прикладів. 

Морально-волітивний виховний мовленнєвий вплив у домінантних ситуаціях 

спілкування характеризується негативною спонукальністю і в межах стратегії спонукання 

реалізується тактиками заборони, покарання, накладання санкцій та примушення. Для 

експлікації свого волевиявлення мовець залучає презентно-контінуальні темпоральні 

конструкції, імперативні конструкції негативної спонукальності, стверджувальні 

конструкції з номінацією заборони. При цьому відбувається чітка вербалізація умов, які 

залишаться непорушними. Кінесичні компоненти забезпечують адекватну інтерпретацію 

вербальної складової, просодичні – підсилюють категоричність висловлення. 

Морально-емоційний виховний мовленнєвий вплив у домінантних ситуаціях 

спілкування пов’язаний з наданням оцінки, що експлікує засудження. Його реалізація 

забезпечується стратегією оцінювання, що представлена тактиками докору, осуду та 

звинувачення. Мовними засобами здійснення цих тактик є лексико-граматичні одиниці з 

негативним емоційно-оцінним компонентом. Експресивність оцінних значень 

забезпечується мовними засобами категорії негативності. В умовах реалізації морально-

емоційного виховного мовленнєвого впливу кінесичні та проксемічні компоненти 

ідентифікують інтенції мовця, просодичні – забезпечують інтенсифікацію значущості 

оцінного судження. 

Звертання у парентальному дискурсі представлено власним ім’ям (44%), гендерними 

номінаціями (15%), номінаціями спорідненості (8%), емоційно-оцінними номінаціями 

(33%) і залучається з метою фіксації уваги адресата при сприйнятті інформації, 

акцентування значущості спонукальних висловлень, експлікації суб’єктивно-оцінного 

ставлення, забезпечуючи ідентифікацію зменшення комунікативної дистанції в ситуаціях 

партнерства та її збільшення в ситуаціях домінування. 
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Перспективним убачається вивчення засобів реалізації виховного мовленнєвого 

впливу в інституціональних типах дискурсу та в межах міжкультурних досліджень, коли 

батьки як суб’єкти впливу є представниками різних лінгвокультур.  
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АНОТАЦІЯ 

Козлова В.В. Реалізація виховного впливу в англомовному парентальному 

дискурсі: структурно-семантичний та прагматичний аспекти. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет імені 

В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. – Харків, 2012. 

В англомовному парентальному дискурсі за рахунок стратегій інформування, 

спонукання та оцінювання реалізуються раціонально-інформативний, морально-

волітивний та морально-емоційний типи виховного мовленнєвого впливу відповідно. 

Кожна стратегія реалізується вербальними та невербальними засобами, вибір яких 

зумовлено тактиками, що різняться в ситуаціях партнерства та домінування. Стратегія 

інформування представлена тактиками інформативного наповнення і переконування в 

ситуаціях партнерства та тактиками опікунського втручання, нав’язування життєвих 

перспектив, інформування-роз’яснення в ситуаціях домінування. Стратегія спонукання 

реалізується тактиками коригування, інструктування, прохання, поради в ситуаціях 

партнерства та тактиками заборони, покарання, накладання санкцій, примушення в 

ситуаціях домінування. Стратегія оцінювання здійснюється тактиками похвали, 

заохочення, заспокоєння, співчуття в ситуаціях партнерства та тактиками докору, осуду, 

звинувачення в ситуаціях домінування.  

Ключові слова: англомовний парентальний дискурс, партнерство, домінування, 

виховний мовленнєвий вплив, раціонально-інформативний, морально-волітивний, 

морально-емоційний, стратегія, тактика, невербальні засоби. 
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Козлова В.В. Реализация воспитательного воздействия в англоязычном 

парентальном дискурсе: структурно-семантический и прагматический аспекты. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Харьковский национальный университет 

имени В.Н. Каразина Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины. – 

Харьков, 2012. 

Англоязычный парентальный дискурс трактуется как личностно ориентированное 

коммуникативное взаимодействие родителей и детей, направленное на реализацию 

воспитательной функции семьи в процессе речевого воздействия. Воспитательное речевое 

воздействие представлено тремя типами: рационально-информативным воспитательным 

речевым воздействием, морально-волитивным воспитательным речевым воздействием, 

морально-эмоциональным воспитательным речевым воздействием. Рационально-
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информативное воспитательное речевое воздействие направлено на когнитивную сферу – 

сферу познания адресата – и осуществляется с целью преобразования его системы знаний. 

Морально-волитивное воспитательное речевое воздействие направлено на поведенческую 

сферу человека и осуществляется с целью изменения его поведенческих преференций. 

Морально-эмоциональное воспитательное речевое воздействие направлено на 

эмоциональную сферу адресата с целью коррекции его ценностной ориентации. В 

англоязычном парентальном дискурсе стратегией информирования реализуется 

рационально-информативное воспитательное речевое воздействие, стратегией побуждения 

реализуется морально-волитивное воспитательное речевое воздействие, стратегией 

оценивания реализуется морально-эмоциональное воспитательное речевое воздействие. 

Данные стратегии представлены набором тактик, которые отличаются в доминантных и 

партнерских ситуациях общения. 

В ситуациях партнерского общения стратегия информирования представлена 

тактиками информативного наполнения и убеждения. Субъект воздействия для реализации 

своих интенций использует утвердительные и отрицательные конструкции, безличные 

предложения, утверждения-сентенции. Стратегия побуждения представлена тактиками 

корректирования, инструктажа, просьбы и совета. При реализации данных тактик 

характерно использование императивных конструкций, модальных предикатов в структуре 

утвердительных и вопросительных предложений, эллиптических и риторических вопросов. 

Для повышения эффективности воздействия привлекаются формы непрямого побуждения, 

акцентируется согласованность позиций родителей, фокусируется внимание на порядке 

выполнения предписаний, манифестируется личный опыт субъекта воздействия. Стратегия 

оценивания (ценностной коррекции) реализуется тактиками похвалы, поощрения, 

успокоения и сочувствия с помощью утвердительных и императивных конструкций, 

эмоционально-оценочных прилагательных, наречий, существительных и глаголов, а также 

модальных глаголов и языковых средства грамматического отрицания. 

В ситуациях доминантного общения стратегия информирования реализуется 

тактиками опекунского вмешательства, навязывания жизненных перспектив, 

информирования-разъяснения. В процессе воздействия адресант использует 

утвердительные и отрицательные конструкции эгоцентрированного, обобщающего и 

квалификативного характера. Стратегия побуждения представлена тактиками запрета, 

наказания, наложения санкция, принуждения. Субъект воздействия использует 

императивные, отрицательные и утвердительные конструкции, в состав которых входят 

модальные глаголы облигаторности и лексико-грамматические средства отрицания. 

Стратегия оценивания (ценностной коррекции) реализуется тактиками упрека, осуждения, 

обвинения с использованием утвердительных и вопросительных конструкций, а также 

языковых средств категории отрицания, которые обеспечивают экспрессивность 

оценочных значений.  

Невербальные средства коммуникации в англоязычном парентальном дискурсе в 

условиях реализации воспитательного речевого воздействия обеспечивают экспликацию 

коммуникативных установок субъекта воздействия, интенсифицируют вербальную 
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составляющую его сообщения и маркируют интенсивность эмоциональных переживаний 

говорящего.  

Ключевые слова: англоязычный парентальный дискурс, партнерство, 

доминирование, воспитательное речевое воздействие, рационально-информативное, 

морально-волитивное, морально-эмоциональное, стратегия, тактика, невербальные 

средства. 

ABSTRACT 

Kozlova V.V. Realization of the Educational Impact in the English Parental Discourse: 

Structural, Semantic and Pragmatic Aspects. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology: speciality 10.02.04 – Germanic Languages. – 

V.N. Karazin Kharkiv National University Ministry of Education, Science, Youth and Sports of 

Ukraine. – Kharkiv, 2012. 

In the English parental discourse the informative, volitional and emotional types of 

educational speech impact are realized due to the informing, stimulation and evaluation strategies 

correspondingly Each strategy is realized by verbal and non-verbal components, the choice of 

which depends on the tactics used in partnership or dominant interaction. The informing strategy 

provides realization of the informative educational speech impact by tactics of providing 

information and argumentation in partnership interaction and by tactics of tutorial interference, 

imposing of prospects, explanation in situations of domination. The stimulation strategy provides 

realization of the volitional educational speech impact by tactics of correction, instruction, 

request and advice in partnership interaction and by tactics of ban, punishment, sanction imposing 

and compulsion in dominant interaction. The evaluation strategy provides realization of the 

emotional educational speech impact by tactics of praising, encouraging, sympathy presentation 

and reassuring in partnership interaction and by tactics of reproach, disapproval, accusation in 

situations of domination.  

Key words: parental discourse, partnership interaction, dominant interaction, educational 

speech impact, informative, volitional, emotional, strategy, tactics, nonverbal components. 

 

 

 


