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здійсненням інших слідчих дій. Вдаючись до функціонально ненавангаженого 
відтермінування, слідчий повідомляє своєму колезі про небажання 
спілкуватися у непрямий спосіб, у той час як вдаючись до переривання 
д іалогу в ін /вона робить це прямо. Н езначна кількість реал ізац ій  
інституційних контрадиктних діалогових стратегій цієї групи (6,5% за даними 
пілотного дослідження), на наш погляд, обумовлена тією обставиною, 
що усі ці реалізації зафіксовані у взаємодії слідчих, тобто основних агентів, 
які є членами одного професійного колективу й добре розуміють у який 
момент вербальна взаємодія є доречною/недоречною.

Перспективою роботи є дослідження реалізацій не інституційних 
діалогових стратегій у дискурсі американського слідства.

ПРИНЦИПИ
КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНОГО

АНАЛІЗУ
Фролова І. Є. (Харків)

У ком ун ікати вн о-ор ієн тован и х  студіях -  тео р ії ком ун ікац ії, 
комунікативній лінгвістиці, мовленнєвоактовому й прагмасемантичному 
аналізі -  головним дослідницьким принципом є функціоналізм. Відповідно, 
об’єкти мовознавчих розвідок вивчаються з огляду на ту функцію, що вони 
виконують у комунікації. Разом із безсумнівними перевагами такого підходу, 
визначеними тією обставиною, що кожна сутність існує саме задля виконання 
певного цільового призначення (функції), існують і певні недоліки 
й проблемні моменти.

По-перше, рамки деяких теорій обмежують дослідника аналізом 
мовленнєвої функції вербальних одиниць, що не дає можливості повною 
мірою зв’язувати їхнє цільове призначення у комунікативному процесі. 
По-друге, у намаганнях дослідити позамовленнєву функцію, дослідник 
наштовхується на брак пояснювального апарата: встановлення цієї функції 
здійснюється з опорою на контекстні чинники та їхню інтерпретацію. 
Як результат, стає можливим з ’ясувати функцію окремої мовної одиниці 
в конкретній  кон ф ігурац ії кон текстно-ситуац ійних чинників, що 
унеможливлює встановлення переліку інших одиниць, котрі виконують 
те саме цільове призначення, а також виявлення усіх можливих конфігурацій 
контекстно-ситуаційних чинників, в яких це призначення може бути 
реалізоване.

Із розвитком дискурсивної парадигми відкриваються нові можливості 
застосування принципу функціоналізму, в основі яких лежать: (1) поєднання 
когнітивного й комунікативного векторів аналізу вербальної комунікації;
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(2) розуміння вербальної комунікації як інтерактивної смислотворчої 
діяльності.

Спрямування дослідницької уваги на когнітивну складову комунікації 
дозволяє врахувати усі шари знання суб’єктів взаємодії: їхні культурно 
й соціально специфічні уявлення, норми, цінності, правила поведінки, 
прийняті в суспільстві/групі, включно із стандартами їхнього вербального 
втілення.

Це структуроване знання міститься в свідомості учасників взаємодії 
у вигляді лінгвокультурних концептів, частина з яких може набувати статусу 
комунікативних, тобто таких, що п ов’язані із досягненням певних 
цілей комунікації. Частину поняттєвого змісту цих концептів складає 
комунікативно-актуальне знання, яке кореспондує із інформацією про те, 
що являє собою якесь комунікативне призначення та якими є способи його 
досягнення. Відповідно, структуру поняттєвого змісту комунікативне
актуального знання доцільно розуміти як прототипне знання (узагальнена 
й згорнута інформація про якесь комунікативне призначення), стереотипне 
знання, зокрема стереотипи-уявлення (інформація про конкретні складники 
прототипного знання) та стереотипне знання, подане стереотипами- 
п овед ін ки  (сц ен ар іям и  м ож ливого  застосуван н я  п р ототи п н ого / 
стереоти п н ого  знан ня). Т аким  чином , принцип ф ун кц іон ал ізм у  
доповню ється принципами експансіоналізм у та експланаторності: 
комунікативна (позамовленнєва) функція вербальної одиниці визначається 
з урахуванням культурних і соціальних чинників, а досягнення цільового 
призначення пояснюється наявністю в суб’єкта декларативного знання 
(прототип, стереотипи-уявлення) та процедурального знання (стереотипи 
поведінки).

Трактування вербальної комунікації як спільної смислотворчої діяльності 
є другим невід’ємним складником комунікативно-дискурсивного аналізу, 
адже якщо комунікативно-актуальне знання є колективним і відносно сталим, 
його вербальна об’єктивація, тобто омовлення поведінкових сценаріїв, 
є індивідуально позначеним процесом, що обумовлює мінливість і широку 
різноманітність використовуваних суб’єктом мовних засобів. Навряд 
чи можна стверджувати, що кожна вербальна одиниця може виконувати 
будь-яке цільове призначення, але й намагання встановити повний перелік 
мовних засобів, які здатні реалізовувати певну функцію, так само неможливо. 
Доцільним, натомість, виглядає розгляд мовленнєвої функції вербальної 
одиниці як співвіднесеної у свідомості комунікантів із позамовленнєвою 
функцією, тобто відповідність мовленнєвих характеристик та поведінкового 
стереотипу.
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