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встановлення відповідності певного висловлення одній з пропозиційних схем 

ідентифікаційного фрейму (С.А. Жаботинська) та визначення на цій підставі 

висловлення як самопрезентеми, тобто реалізації стратегії самопрезентації. 

На третьому етапі самопрезентеми класифікуються за параметром 

комунікативної (мовленнєвої) мети, яку вони реалізують. Як результат, з’ясовується 

перелік мовленнєвих стратегій самопрезентації; до того ж встановлюються кореляції 

між цими стратегіями, типами самопрезентем і пропозиційними схемами, по яких 

будуються ці самопрезентеми. 

На четвертому етапі у фокус уваги потрапляє здатність стратегії 

самопрезентації вирішувати локальні завдання вирішення того чи іншого 

глобального завдання, тобто підпорядковуватися тій чи іншій глобальній стратегії 

дискурсу. 

Послідовне вирішення перелічених завдань дозволяє, на наш погляд, надати 

характеристику дискурсивній стратегії самопрезентації з позицій когнітивно-

комунікативного аналізу. 

 

СТРУКТУРНО-СМИСЛОВІ КОМПОНЕНТИ ІДЕАЦІЙНИХ ПРОМОВ 

Кайсіна Д. М. (Харків) 

Вводячи до понятійної системи лінгвістики поняття ідеації, ми тлумачимо 

його як формулювання й сприйняття ідеї у процесі комунікативної взаємодії. 

Об’єктом ідеації є ідея як думка, втілена вербальними та/або невербальними 

засобами комунікації,  а суб’єктами – ідеатор (мовець) та реципієнти. Суб’єкти 

здійснюють особливий тип когнітивно-комунікативної діяльності, пов’язаної із 

вербальним/невербальним втіленням, інтерпретацією й оцінюванням ідеї як 

релевантної (цінної) / нерелевантної. 

Матеріалом дослідження є відеозаписи виступів учасників TED конференцій 

(https://www.ted.com/). Ці виступи розглядаємо як ідеаційні промови. Ідеаційна 

промова є структурованим й обмеженим часовими рамками мовленням ідеатора 
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укупі з невербальними комунікативно значущими діями, що відбувається перед 

аудиторією (реципієнтами), яка знаходиться в одних і тих самих або різних часово-

просторових координатах з мовцем. Стратегічною комунікативною метою ідеаційної 

промови є втілення в соціальну практику певної ідеї через здійснення мовленнєвого 

впливу на реципієнтів. Структурно-смисловим компонентом ідеаційної промови є 

пасаж, тобто фрагмент дискурсу з характерною лексико-граматичною гомогенністю 

і єдиним типом викладу [1, c. 9].  

Результати лінгвокогнітивного аналізу структурно-смислових компонентів 

ідеаційної промови дозволяють виділити імпліцитно / експліцитно персуазивні й 

експліцитно/імпліцитно спонукальні пасажі. Імпліцитно персуазивні / спонукальні 

пасажі (пасаж-наратив та пасаж-опис) не містять прямого переконування чи прямого 

спонукання, здійснюючи вплив на реципієнта шляхом розповіді життєвої історії 

(пасаж-наратив) або опису стану речей (пасаж-опис), які слугують опосередкованим 

доказом цінності ідеї й опосередкованим спонуканням долучитися до втілення ідеї в 

соціальну практику.  

Експліцитно персуазивні / імпліцитно спонукальні пасажі містять експліцитне 

переконування в цінності ідеї через інформування про стан речей (пасаж-

інформування), раціональне аргументування  (пасаж-доведення) або вираження 

ставлення до стану речей (пасаж-декларування), проте не містять прямого 

спонукання.  

Експліцитно спонукальні / імпліцитно персуазивні пасажі містять пряме 

спонукання долучитися до втілення ідеї в соціальну практику, проте  переконують в 

цінності такої ідеї лише імпліцитно (пасаж-імператив).  

Конститутивні ознаки пасажів різного типу встановлюються на основі 

пропозиційного й структурно-семантичного аналізу. Наприклад: But we have to do it. 

We have no other option than to reclaim the message of human rights, the principles of our 

faith, not for us, not for the women in your families, not for the women in this room, not 

even for the women out there, but for societies that would be transformed with the 
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participation of women. And the only way we can do that, our only option, is to be, and 

remain, at the table. (1) 

 У морфологічно-лексичному аспекті пасаж-імператив характеризується 

вживанням конструкцій з модальними дієсловами зі значенням необхідності 

здійснення дії у формі теперішнього часу (have + Vinf); займенника 1-ої особи 

множини (we). На пропозиційному рівні цей пасаж-імператив аналізується в 

термінах актантів, співвідносних з особами, іпредикатів, які, на відміну від інших 

пасажів, відображають не наявність у актантів статичних / динамічних атрибутів, а 

бажаність наявності таких атрибутів. Конститутивна риса пасажу-імперативу – 

імперативна модальність, що проявляється не у віддзеркаленні існуючого стану 

справ, а у вираженні бажання і волевиявлення щодо зміни цього стану справ.  
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