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ВСТУП 

Категорії відіграють важливу роль у людській свідомості, оскільки 

вони систематизують знання у процесі раціонального пізнання. Універсальні 

категорії буття втілюються у різних етнічних мовах по-різному, на відміну 

від філософії або інших наук. Так, кожна мовна категорія являє собою групу 

мовних елементів, певний клас однорідних одиниць, які виділяються на 

основі спільної диференційної ознаки [254] та характеризується 

варіативністю конституентів, а саме наявністю спільного значення, що 

розпадається на низку більш конкретних значень, експлікованих 

різнорівневими мовними засобами [17, с. 28].  

Категорії є істотною та невід’ємною частиною наукового дискурсу. 

Утім, ще й досі не існує повного та остаточного переліку категорій, а деякі з 

них іще не були предметом окремих розвідок. Серед них – і інклюзивність. 

Ключова праця німецького філософа Фрідріха Ніцше (власне його 

поетично-філософський трактат) має назву “Так казав Заратустра. Книга для 

всіх і для нікого” (1883-1885) (нім. “Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle 

und Keinen;” англ.“Thus Spoke Zarathustra: A Book  for All and None”) [135]. 

Назва цього твору містить інклюзивний оксюморон, що свідчить про складну 

ментально-лінгвальну природу цього явища.   

Феномен інклюзивності, як однієї з базових структур мислення, що 

стосується передусім співвідношення ЧАСТИНА – ЦІЛЕ, привертав увагу 

здебільшого філософів (Аристотель [8], Платон [54], Е. Гуссерль [68] та ін.). 

Дотична лінгвістична праця була присвячена меронімії у німецькій та 

англійській мовах [124].  

У мовознавчих студіях, інклюзивність розглядалася  переважно в 

аспекті так званої “інклюзивної” (inclusive) або політично-коректної 

(politically correct), гендерно-нейтральної (gender neutral) або 

антисексистської (non-sexist) мови (C. Джейкобсон [218], С.Г. Тер-Мінасова 

[162]) та у контексті соціолінгвістичної дихотомії МИ та ВОНИ – 

інклюзивність VS. ексклюзивність (T.A. ван Дайк [200]). Уперше категорію 
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інклюзивності виділив американський мовознавець Дж. Г. Грінберг, який 

вважав її мовною універсалією [210]. Крім цього, інклюзивність 

розглядається як частина одного із п’яти виділених  С.А. Жаботинською 

базисних фреймів, а саме: посесивного фрейму [76, с. 180]. Інклюзивність 

згадують й інші учені, зокрема, із суміжних галузей знань [186; 189; 194; 205; 

227]. У педагогіці говоримо про “інклюзивну освіту” [139]. 

Тож ми зосереджуємо увагу на дискурсивному втіленні даної категорії, 

зокрема в англійській мові науки, позаяк дискурсивні розвідки в цілому       

(Н.Д. Арутюнова [254], А.Д. Бєлова [33], T.А. ван Дайк [70], О.С. Кубрякова 

[109], І.М. Колегаєва [101], С.І. Потапенко [147] та ін.) та дослідження 

наукового дискурсу зокрема (В.І. Карабан [91; 92], Т.Р. Кияк [99],              

В.Є. Чернявська [171], О.М. Ільченко [89], С.В. Ракітіна [150], Т.В. Яхонтова 

[180], О.В. Михайлова [131], О.М. Гніздечко [65], О.Ю. Винник [56],          

О.І. Багрій [16], О.І. Шаля [175],Ч. Базерман [183], С. Деріен [199],                

K. Гайленд [216], Дж. Свейлз [241], та інші [37, 49, 63, 100, 80, 117, 121, 7, 

132, 159, 174]) стали прикметою сучасності. 

 Актуальність праці зумовлюється сучасним трактуванням мовних 

явищ у антропологічній парадигмі, спрямованістю даного дослідження на 

комплексний розгляд інклюзивності в англомовному писемному дискурсі у 

дискурсивних, когнітивних та функціональних координатах. Дотепер лише 

поодинокі праці було присвячено дослідженню окремих аспектів феномена 

інклюзивності. Окремих комплексних досліджень інклюзивності, зокрема у 

мові науки, ще не було. А втім, дослідження цієї категорії є важливим для 

з’ясування лінгвальної сутності англомовного наукового дискурсу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  

Дисертаційну роботу виконано на кафедрі іноземних мов Центру наукових 

досліджень та викладання іноземних мов НАН України згідно з плановою темою 

науково-дослідної та науково-методичної роботи кафедри іноземних мов Центру 

“Германські, романські та слов’янські мови: культура, когніція, комунікація, 

лінгвопедагогіка” (державний реєстраційний номер 0113U000816). Тему 
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дисертації затверджено Вченою радою Центру наукових досліджень та 

викладання іноземних мов НАН України (протокол № 6 від 30.10.2012). 

Об’єкт дослідження – категорія інклюзивності в англійській мові науки.  

Предмет дослідження – різнорівневі вербальні та візуально-риторичні 

засоби вираження категорії інклюзивності у сучасній англомовній науковій прозі. 

Мета роботи – комплексне дослідження категорії інклюзивності з 

огляду на функціональну, когнітивну та дискурсивну специфіку її реалізації у 

досліджуваному типі дискурсу. Поставлена мета зумовлює необхідність 

розв’язання таких завдань: 

 здійснити критичний аналіз наукової літератури з питання 

категорії інклюзивності, розглянути її філософські та лінгвальні засади; 

 виявити сутність та особливості утілення когнітивно-

дискурсивної категорії інклюзивності в писемній англійській мові науки; 

 розробити і описати багаторівневу функціональну типологію 

лінгвальних та лінгвосеміотичних (вербальних та візуально-риторичних) 

засобів вираження досліджуваної категорії; 

 вивчити специфіку лінгвальних та лінгвосеміотичних засобів 

реалізації категорії інклюзивності в науковій прозі; 

 з’ясувати багатоаспектність досліджуваної категорії, розкрити її 

композиційний, комунікативний та лінгвокультурний потенціал та взаємодію 

з іншими категоріями англомовного наукового дискурсу; 

 визначити питому вагу різних засобів інклюзивності у мові 

науки, окреслити ядро категорії та виявити характер її структури. 

Матеріал дослідження – сучасні англо-американські експериментальні 

та оглядові наукові статті, що містяться в авторитетних журналах у галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій, таких як: Telecommunications Policy 

(2013-2014), Journal of Telecommunications System & Management (2013-2014), 

International Journal on Advances in Internet Technology (2010-2015), 

International Journal on Advances in Systems and Measurements (2010-2015), 

International Journal on Advances in Telecommunications (2010-2015), 
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International Journal on Advances in Intelligent Systems (2010-2014), International 

Journal on Advances in Networks and Services (2010-2015), IEEE Communications 

Magazine (2008-2014), загальною кількістю статей – 1696 (обсяг – 19479 

сторінок). Загальна кількість мовних одиниць інклюзивної семантики, 

отриманих у процесі суцільної вибірки, становить 94184 одиниць. 

Методи дослідження. У роботі застосовуються загальнонаукові методи 

індуктивного і дедуктивного аналізу для упорядкування мовних одиниць 

інклюзивної семантики та виведення закономірностей їхнього функціонування 

в англійській мові науки. Роботу виконано у когнітивно-функціональній 

парадигмі, що передбачає загальну систематизацію, категоризацію та 

концептуалізацію масиву інклюзивних мовних одиниць як відображення 

ментального досвіду та комунікативної діяльності людини. У праці 

використовуються різноманітні методи дискурсивного аналізу для 

встановлення специфіки дискурсивної реалізації досліджуваної категорії в 

англійській писемній мові науки. Лексико-семантичний метод та семантико-

стилістичний аналіз тексту вживається для встановлення семантичної 

специфіки категорії інклюзивності. Аналіз пресупозицій використовується з 

метою з’ясування лінгвістичної сутності та параметрів категорії інклюзивності 

у науковому дискурсі, її архітектоніки. Аналіз словникових дефініцій та 

компонентний аналіз допомагає встановити специфіку мовних одиниць, що 

використовуються для вербалізації категорії інклюзивності та виявлення 

їхньої семантичної структури. Для виявлення специфічних особливостей 

лексичного масиву на позначення інклюзивності ми послуговуємося методом 

опозицій. Методи прагматичного аналізу використовуються для виявлення 

комунікативного потенціалу досліджуваної категорії. Метод кількісних 

підрахунків ужито для порівняльно-кількісного аналізу експліцитних, 

імпліцитних та напівімпліцитних засобів вираження категорії інклюзивності, її 

основних прототипних членів та функціонально-семантичних підтипів. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що у роботі запропоновано 

нові ракурси дослідження категорії інклюзивності на функціонально-



9 
 

когнітивних та дискурсивних засадах. Виділення вербальних та візуально-

риторичних складників категорії інклюзивності та дослідження її в 

писемному англо-американському науковому дискурсі раніше не 

проводилося. В роботі вперше досліджується когнітивна структура категорії 

інклюзивності, наводиться дефініція терміна “інклюзивність,” здійснюється 

всебічний аналіз експліцитних, імпліцитних та напівімпліцитних засобів 

вираження даної категорії в англо-американському науковому дискурсі, 

пропонується функціональна типологія мовних одиниць інклюзивної 

семантики, досліджується дискурсивний потенціал даної категорії. 

Положення, що їх винесено на захист: 

1. Мовна категорія інклюзивності є когнітивно-дискурсивною. Це – 

феномен, в основі якого лежать когнітивні процеси мислення людини, що 

вербалізуються різнорівневими мовними одиницями з експліцитною, 

імпліцитною та напівімпліцитною інклюзивною семантикою, а також 

передаються за допомогою візуально-риторичних засобів. 

2. В основі категорії інклюзивності лежить відношення “частина-

ціле.” Інклюзивність – це ознака того, що один предмет (частина) є 

елементом іншого предмета, входить до складу іншого предмета, разом з 

іншими елементами формує більший предмет (ціле); або ж один предмет 

(ціле) складається з декількох предметів (частин). Категорія інклюзивності 

належить до радіальних категорій з нечіткими межами. Її когнітивна 

структура є багаторівневою. На супербазовому рівні знаходиться родове 

поняття категорії – “інклюзивність”; другий рівень (базовий) складається з 

прототипних членів, згрупованих за ознаками “частини утворюють ціле;” на 

іншому рівні знаходяться групи “ціле містить певні частини” та “ціле не 

містить певних частин,” довкола яких групуються поняття суббазового рівня.  

3. В англійській писемній мові науки ми виділяємо експліцитні, 

імпліцитні та напівімпліцитні засоби вираження категорії інклюзивності. 

Експліцитними засобами є дієслова, фразові дієслова, іменники та 

прикметники інклюзивної семантики. До імпліцитних засобів інклюзивності 
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у науковому дискурсі належать іменники, дієслова та словосполучення, в 

яких інклюзивність є прихованою та потребує певних когнітивних зусиль для 

адекватного декодування. Напівімпліцитні засоби, представлені посесивним 

дієсловом to have, а також низкою граматичних конструкцій та 

фразеологічних зворотів, які напів’явно/напівприховано маркують 

інклюзивність (таких, що містять подвійне заперечення).  

4. Глибинна семантика лексико-граматичних зворотів та дієслів 

інклюзивної семантики, безособових форм, а надто інклюзивних предикатів 

виявляється у синтаксичних особливостях вживання відповідних мовних 

одиниць, зокрема в активному та пасивному станах. 

5. Основними функціонально-семантичними підтипами мовної 

інклюзивності в англо-американському науковому дискурсі є такі: ціле 

складається з частин (частковий перелік); ціле складається з частин (повний 

перелік); ціле та його частини; повне включення частин до цілого; ідея 

контейнера; ідея залучення частин до цілого; формування цілого; 

амальгамація частин; посесивність; частини не входять до складу цілого. 

6. Засоби візуальної риторики застосовують для відкритого та 

прихованого впливу на процес комунікації загалом, на структуру тексту, його 

цілісність та зв’язність. До візуально-риторичних засобів в аспекті 

інклюзивності належать: таблиці, графіки, діаграми, схеми, рисунки, мапи, 

фотографії, нумерація або інше виділення перелічення, 

заголовки/підзаголовки. Зображувальні невербальні засоби інклюзивності 

можуть бути імпліцитно або експліцитно виражені.  

7. Категорія інклюзивності залучає цілу низку тактик для 

ефективного досягнення комунікативних цілей, як-от: висловлення 

впевненості та невпевненості автора в істинності повідомлення; залучення 

читача до співпраці; полегшення сприйняття інформації. 

8. Категорія інклюзивності корелює з категоріями кількості, 

посесивності та оцінки, що свідчить про різноплановість досліджуваної 

категорії. Лінгвокультурний потенціал категорії інклюзивності виражається у 
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використанні низки “ланцюжків” мовних одиниць інклюзивної семантики, а 

також уживанням політкоректних займенників та pluralis auctoris. 

Інклюзивні мовні одиниці мають істотний метафоричний потенціал. У 

структурно-композиційному сенсі інклюзивність стосується цілого, що 

містить облігаторні та факультативні компоненти.  

Кількісні підрахунки показали, що відсоток вживання експліцитних 

засобів вираження інклюзивності (87% від загальної кількості одиниць) у 

мові науки більше ніж ушестеро перевищує показники імпліцитних та 

напівімпліцитних засобів (6% та 7% відповідно).  

Теоретична значущість праці зумовлюється виявленням 

закономірностей функціонування категорії інклюзивності в науковому 

дискурсі в сукупності вербальних та візуально-риторичних складових. Дана 

праця робить внесок до теорії дискурсу, розробки проблем функціональної та 

когнітивної лінгвістики, а також лінгвокультурології. 

Практичне застосування дослідження полягає у можливості 

використання його результатів при викладанні англійської мови у 

профільних та непрофільних вищих навчальних закладах, зокрема курсу 

англійської мови для спеціальних цілей та професійної комунікації, у курсах 

загальної та англійської лексикології (словотвір, синонімія, антонімія), 

стилістики (стилістика тексту, стилістична морфологія, стилістичний 

синтаксис, стилістична семасіологія, функціональна стилістика, стилістична 

лексикологія), теоретичної граматики (категорія стану, прагматика і 

семантика речення і тексту), спецкурсах з дискурсу, інтерпретації тексту та 

мовленнєвої комунікації, а також при укладанні словників та написанні 

навчально-методичних та наукових робіт філологічного профілю. 

Обґрунтованість і достовірність наукових положень зумовлюється 

опрацюванням великого корпусу сучасних англо-американських наукових 

статей та використанням комплексної методики дослідження. 

Апробацію теоретичних положень, практичних здобутків та висновків 

дисертації здійснено на дев’яти наукових конференціях: міжнародній 
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науковій конференції “Сучасна філологічна наука в міждисциплінарному 

контексті” (Київський національний університет ім. Т. Шевченка, жовтень 

2015 р.), міжнародній науковій конференції “Пріоритети мовознавчої науки у 

контексті глобалізаційних процесів” (Київський національний університет ім. 

Т. Шевченка, листопад 2015 р.), міжнародній науковій конференції “Мова – 

література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс” (Київський 

національний лінгвістичний університет, вересень 2014 р.), другій 

міжнародній науково-практичній конференції “Мови професійної 

комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий 

та методичний аспекти” (Національний технічний університет України 

“Київський політехнічний інститут,” квітень 2015 р.), другій міжнародній 

науковій конференції “Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства 

і міжкультурної комунікації (ELLIC 2015)” (Прикарпатський національний 

університет ім. В. Стефаника, лютий 2015 р.), шостій, сьомій, восьмій та 

дев’ятій науково-практичних конференціях “Наукова спадщина                 

В.В. Акуленка та сучасне мовознавство” (Центр наукових досліджень та 

викладання іноземних мов НАНУ, 2013-2016 рр.). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено в 11 

одноосібних публікаціях, серед яких 6 статей у фахових виданнях, 

затверджених відповідними постановами, 1 публікація у виданні України, що 

включене до міжнародних наукометричних баз, 1 стаття у закордонному 

періодичному науковому фаховому виданні, а також матеріали 3 

конференцій. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списків 

використаної літератури (251 позиція, з них 71 іноземними мовами), 

лексикографічних джерел (25 праць), джерел ілюстративного матеріалу (1696 

статей) та 2 додатків. Загальний обсяг роботи становить 226 сторінок, 

основний текст – 185 сторінок. У дисертації використано 5 таблиць, 7 

рисунків,1 схема та 3 гістограми. 
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У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 

об’єкт та предмет аналізу, мету й завдання роботи, джерела емпіричного 

матеріалу дослідження, описано методи дослідження, розкрито наукову 

новизну, висвітлено теоретичне та практичне значення дисертаційної роботи, 

наведено відомості про апробацію результатів дослідження та опубліковані 

праці, визначено структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі “Теоретико-методологічні засади вивчення 

інклюзивності в англо-американському науковому дискурсі” проаналізовано 

основні категорії тексту та дискурсу, доведено актуальність розвідки категорії 

інклюзивності в сучасних функціональних та дискурсивних студіях, зокрема 

положення про те, що інклюзивність є інгерентною категорією наукового 

дискурсу, узагальнено результати попередніх досліджень категорії 

інклюзивності, запропоновано когнітивну структуру досліджуваної категорії, 

наведено дефініцію терміна “інклюзивність” та висвітлено методи та етапи 

дослідження категорії інклюзивності у мові науки. Також зосереджено увагу на 

функціонуванні категорії інклюзивності у загальнонародній мові та у мові науки. 

У другому розділі “Засоби вираження категорії інклюзивності в 

англійській мові науки” досліджено вербальні та візуально-риторичні засоби 

вираження категорії інклюзивності, виокремлено основні функціонально-

семантичні підтипи інклюзивності, здійснено лексичний, граматичний та 

стилістичний аналіз відповідних мовних засобів та наведено результати 

кількісних підрахунків.  

У третьому розділі “Дискурсивна специфіка категорії інклюзивності” 

описано місце категорії інклюзивності серед інших категорій наукового 

дискурсу, визначено її комунікативний, лінгвокультурний та структурно-

композиційний потенціал в англомовному науковому дискурсі.   

У загальних висновках подано результати дисертаційної роботи та 

окреслено перспективи подальших досліджень. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ 

ІНКЛЮЗИВНОСТІ В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОМУ НАУКОВОМУ 

ДИСКУРСІ 

У зв’язку з масовою комп’ютеризацією всіх видів діяльності людини на 

рубежі ХХ-ХХІ століть увагу мовознавців привертає комунікація у сфері 

інформаційно-комунікаційних технологій. З’являється велика кількість 

праць, в яких аналізується комп’ютерний дискурс на матеріалі статей про 

комп’ютерні технології [7], вивчаються механізми метафоризації 

комп’ютерних процесів [122], досліджується сучасний англомовний дискурс 

програмування [56] та спілкування в моделі “людина – машина” [37]. 

Принагідно зазначимо, що однією з розробок інтерлінгвістики стало 

створення мов комп’ютерного програмування, тобто спеціальних знакових 

засобів, що дали змогу записувати завдання для ЕОМ і, як наслідок, 

забезпечили взаємодію людини та машини [153, с. 356]. В 50-ті роки ХХ ст. на 

базі комп’ютерної науки виник новий напрям лінгвістики – комп’ютерна 

лінгвістика. Основною задачею цієї галузі було створити таку мову, яка б 

забезпечувала автоматизацію інтелектуальних функцій і когнітивної 

діяльності людини. Пізніше розробки штучного інтелекту підтвердили зв’язок 

когнітивної здатності людини з можливостями комп’ютера і довели, що 

когнітивні процеси реальні, їх можна дослідити та пояснити [там само, с. 367]. 

Термін “Інформаційно-комунікаційні технології” (Information and 

Communications Technology (ICT) використовується як синонім терміна 

“Інформаційні технології” (Information Technology (IT) (але в ширшому 

значенні) для того, щоб позначити сукупність процесів, методів, програмно-

технічних засобів, які, об’єднуючись, виконують функції збору, обробки, 

зберігання, розповсюдження, відображення та використання інформації.  

Іншими словами, інформаційні технології є складовою частиною 

інформаційно-комунікативних технологій. Галузь інформаційно-

комунікаційних технологій охоплює такі сфери, як засоби телекомунікації 
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(зокрема, провідний зв’язок, безпровідний зв’язок, мобільний зв’язок та 

супутниковий зв’язок), комп’ютерне забезпечення, програмне забезпечення, 

Інтернет-технології та ін. [236, c. 10]. Вчені зазначають, що інформаційно-

комунікаційні технології змінили світ на краще, оскільки основними 

перевагами є покращення міжнародної торгівлі та розвиток світового 

економічного ринку; глобалізація культури та комунікації; надзвичайно 

широкі можливості для людей мати доступ до навчання, охорони здоров’я, 

культурної діяльності та ін. [217].  

У сучасному науковому дискурсі корелюють два основні варіанти 

англійської мови – британський та американський (як наслідок 

інтернаціоналізації та глобалізації англо-американської наукової 

комунікації), які створюють єдиний англо-американський науковий дискурс 

[89, с. 24]. Взаємодія двох основних варіантів англійської мови є одним з 

найважливіших чинників розвитку лексико-семантичної системи в цілому. 

Ю.А. Зацний стверджує, що саме американський варіант діє як стимулятор 

певних словотворчих та семантичних тенденцій британського варіанта [78, c. 27].  

Слід зазначити, що саме писемна форма англо-американського наукового 

дискурсу утворює базовий корпус сучасних наукових текстів. Писемний 

англо-американський науковий дискурс можна трактувати як вербалізований 

продукт наукового пізнання, котрий слугує універсальним комунікативним 

кодом науковців, варіативність якого зумовлюють норми і конвенції певних 

дискурсивних спільнот у різних галузях знань, що характеризується низкою 

комунікативно-прагматичних, лексико-семантичних і композиційних 

особливостей [175, c. 27-28]. 

Науковому дискурсу притаманна розгалужена жанрова система. 

Наукова стаття, як один із жанрів наукового писемного дискурсу, у 

широкому сенсі, посідає центральне місце серед інших жанрів наукової 

прози і слугує механізмом передачі нових знань у науковій спільноті, в якій 

подаються кінцеві або проміжні результати дослідження, окреслюються 

перспективи наступних досліджень [154]. До традиційних наукових статей 
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належать статті, в яких наводяться результати оригінальних теоретичних та 

експериментальних досліджень, а також оглядові наукові статті, які мають 

характер узагальнень, оглядів, окреслюють перспективи розвитку предмета, 

що розглядається [89, c. 66-67]. Основну частину корпусу статей нашого 

дослідження складає жанр оглядової та емпіричної статей, які є 

найчисельнішими у мові інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема у 

періодичних виданнях міждисциплінарного характеру таких, як: 

Telecommunications Policy (2013-2014), Journal of Telecommunications System 

& Management (2013-2014), International Journal on Advances in Internet 

Technology (2010-2015), International Journal on Advances in Systems and 

Measurements (2010-2015), International Journal on Advances in 

Telecommunications (2010-2015), International Journal on Advances in Intelligent 

Systems (2010-2014), International Journal on Advances in Networks and Services 

(2010-2015), IEEE Communications Magazine (2008-2014). 

Інформаційно-комунікаційні технології, як дисциплінарна галузь, 

спрямована на акцентування новизни наукових досліджень, оскільки 

центральною складовою є постійні інновації та прогрес, тому ми вбачаємо 

актуальність дослідження категорії інклюзивності саме в цій галузі. 

 

1.1. Категорії тексту та дискурсу 

Текст (лат. textus – тканина, об’єднання) – послідовність знакових 

одиниць, об’єднана смисловим зв’язком, основною властивістю яких є 

зв’язність та цілісність [254].  

Категорії тексту – істотні, обов'язкові, концептуальні характеристики 

тексту, його ознаки і відношення. І.Р. Гальперін виділив десять основних 

категорій тексту: інформативність, розчленування, когезія, континуум, 

автосемантія відрізків тексту, проспекція та ретроспекція, модальність, 

інтеграція і завершеність [61]. З.Я. Тураєва розділяє категорії тексту на дві 

групи: структурні (зв’язності, інтеграції, прогресії/стагнації) та 

змістові/концептуальні (образу автора, простору і часу (хронотопу), 
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інформативності, причинності, підтексту, модальності) [165, с.81]. В сучасній 

лінгвістиці виділяють текстові категорії цілісності (когерентності), 

дискретності, інформативності (з підкатегоріями актуальності, 

концептуальності, підтексту, аксіологічності, емотивності), зв’язності (когезії), 

континуума (з підкатегоріями прогресії, стагнації, часу та простору), 

референційності, антропоцентричності (адресатності, адресантності), 

інтерактивності (з підкатегоріями інтенційності, стратегічності, 

інтерпретантів, ефективності) й інтерсеміотичності [153, с. 500]. 

Категорії – у найширшому сенсі – допомагають нам краще зрозуміти 

світ та зробити важливі узагальнення [240]. Категорії характеризуються 

поліморфізмом, складністю, ієрархічністю структури і змістовою насиченістю, 

що виявляється у відображенні суттєвих відношень буття [120, с. 29-39].  

Категорію, як феномен людського мислення, пов’язують насамперед із 

філософією. Під поняттям “категорія” розуміють передусім основні загальні 

поняття наук [260, Т.2. с. 472].  

У суто лінгвістичному сенсі, питаннями категорій в цілому та 

поняттєвих і семантичних категорій зокрема займалися такі науковці, як:     

Г. Пауль [145], І.І. Мєщанінов [128], Е. Бенвеніст [34], О. Єсперсен [72],   

В.В. Акуленко [3], С.Д. Кацнельсон [96], О.В. Бондарко [46;47], У. Чейф 

[170], Дж. Лейкоф [221], М.М. Кожина [100], Н.Ю. Шведова [178],                 

М.Г. Макаров [120], С.О. Швачко [177], А.О. Худяков [168], О.М. Ільченко 

[89], А.С. Бєлоусова [178], О.В. Коськіна [104], О.О. Кравцова [106],           

О.І. Шаля [175] та ін. 

Уперше категорії були виділені ще Платоном і Аристотелем. 

Платон класифікував об’єкти на підставі спільних ознак [54]. Аристотель 

розглядав категорії у трьох аспектах: онтологічному, логічному та 

лінгвістичному, та ввів поняття категорії через лінгвістичний аспект 

(групування слів на підставі спільної узагальненої ознаки). За Аристотелем, 

категорії є однорідними утворами з чітко окресленими межами. Такий підхід 

довго домінував у науці, зокрема його дотримувався і Г. Фреге (котрий робив 
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акцент на визначальних ознаках та чітких межах категорій) [207]. Прорив у 

трактуванні категорій, як множин з нечіткими межами, належить                     

Л. Вітгенштайну [249], котрий увів поняття центральності і градації, Л. Заде 

[251] з його теорією нечітких множин, а також Е. Рош (теорія прототипів, або 

точок когнітивної референції). Вона виділяла категорії різного рівня: базового, 

субординатного і суперординатного, причому базовий тип категоризації 

репрезентує інформацію стосовно відношень частина-ціле [235]. 

О. Єсперсен (1958) вперше ввів термін “поняттєві категорії.” Вчений 

стверджував: “Разом із синтаксичним категоріями, або окрім них, або поза 

цими категоріями, які залежать від структури кожної мови, існують також 

позамовні (універсальні) категорії, які не залежать від випадкових фактів 

реальних мов” (переклад наш – Я.Б.) [72, c. 57-58]. І.І. Мєщанінов 

стверджував, що існування поняттєвих категорій зумовлює наявність мовних 

категорій [128, c. 60-61]. Наприкінці ХХ ст. для того, щоб зазначити саме 

лінгвальну, а не розумову сутність поняттєвих категорій, було запропоновано 

термін “функціонально-семантична категорія” [43; 96], а також 

“функціональна семантико-стилістична категорія,” що враховує широкий 

позамовний контекст спілкування [100]. 

Поняттєві категорії ще називають ментальними, оскільки вони 

орієнтовані, з одного боку, на логіко-психологічні категорії, а з іншого, – на 

семантичні категорії мови [168, c. 8]. В.І. Карасик розширює це визначення і 

вказує, що ідеться, власне, про універсальні категорії, способи вираження 

яких зумовлені конкретною мовою, її граматичними засобами та взаємодією 

з іншими способами вираження змісту в мові [94, c. 168].  

Дискурс, як лінгвістична категорія, є складним та багатозначним 

об’єктом дослідження. У сучасній лінгвістиці немає єдиного тлумачення 

цього терміна. Теорія дискурсу (саме як прагматизована форма тексту) 

заснована на концепції Е. Бенвеніста, котрий розмежував план розповіді 

(récit) та план дискурсу (discours), тобто мови, що привласнюється мовцем 

[34, с. 276-279]. Дискурс, за Е. Бенвеністом, – це будь-яке висловлювання, що 
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зумовлює наявність комунікантів: адресата, адресанта, а також наміри 

адресанта певним чином впливати на свого співрозмовника [там само].  

Існує два підходи, що стали базовими для формування сучасного 

розуміння дискурсу. Перший закріплює за дискурсом пріоритет тексту. Такий 

погляд представлено передусім у роботах М. Фуко [166], Р. Барта [19] та ін. З 

цієї точки зору, дискурс розуміється як цілісна формація текстів, що пов’язані 

з певним соціально-комунікативним простором та існують у конкретний 

часовий проміжок [166, c. 168]. Схожої думки дотримуються й дослідники    

М. Беллерт [32], В.А. Звегінцев [79], А.Т. Ішмуратов [86], В.А. Кох [105],    

Г.В. Степанов [158], котрі вважають, що дискурс – це будь-який текст (або 

частина тексту), у якому є прояви одного й того ж мотиву [105, c. 150].  

Другий підхід визначає пріоритетом комунікативний аспект дискурсу. 

Прибічником цього підходу є, насамперед, голландський учений Т. ван Дайк. 

Дискурс, на його думку, – це комунікативна подія, яку треба розглядати на 

лінгвістичних, когнітивних, соціальних і культурних засадах, враховувати 

аспекти як писемної, так і усної мови та обов’язково зважати на контекст 

[201, c. 193-197]. У широкому сенсі, – це комунікативна подія, що 

відбувається між мовцем і слухачем у процесі комунікативної дії за певного 

часового і просторового контексту. У вузькому сенсі, дискурс – це 

завершений продукт комунікативної діяльності, його результат, що 

інтерпретується реципієнтами, тобто це вербальний продукт комунікації [70]. 

Об’єднавши ці два визначення, власне тлумачення дискурсу наводить 

австралійський лінгвіст Д. Нунан: дискурс – це комунікативна ситуація, що 

інтегрує текст з іншими її частинами [229, c. 6-7]. Межа у визначенні понять 

“текст” і “дискурс” не завжди чітка, тому поняття “текст” і “дискурс” часто 

вживають для позначення як одного і того ж, так і різних явищ [89, c. 25].  

З розвитком комунікативної лінгвістики та дискурсології в науковий 

простір ввійшли поняття мовної особистості, мовця (термін Л. Блумфільда 

[39]) та комунікативних регістрів. Тож, вивчаючи мову, до уваги беруться 

не лише мовні фактори, а й різноманітні позамовні чинники, включаючи 
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невербальні. Оскільки доконечною метою дискурсу є досягнення 

перлокутивного ефекту, то зв’язний текст визначають як один із проявів 

дискурсу (його проміжним результатом). З такої точки зору, дискурс 

розглядають як сукупність мовленнєво-розумових дій комунікантів, 

пов’язаних із пізнанням, осмисленням і презентацією світу мовцем і 

осмисленням мовної картини світу мовця адресатом [129, с. 188–190]. 

Отже, поняття дискурсу одночасно включає і динамічний процес мовної 

діяльності, що вписана в певний соціальний контекст, і її результат у 

вигляді тексту. І.Р. Корольов вважає, що в сучасній лінгвістиці під текстом 

розуміється абстрактна, формальна конструкція, під дискурсом – різні 

види її актуалізації, розглянуті з погляду ментальних процесів у зв’язку з 

екстралінгвістичними факторами [102, c. 290]. “Дискурс як своєрідна 

“мова у мові,” але подана в соціальній реальності, існує передусім у 

текстах, але таких, що мають власну, притаманну лише їм граматику, 

лексикон, правила слововживання та синтаксису, особливу семантику, свої 

правила синонімічних замін, етикет,” – наголошує Ю.С. Степанов 

(переклад наш –      Я. Б.) [159, c. 44–45]. 

На нашу думку, одну з найбільш вдалих дефініцій цього поняття подає 

Н.Д. Арутюнова (прибічниками такого визначення є також учені              

Ю.М. Караулов [95], О.О. Селіванова [153] та ін.), а саме: дискурс – це 

зв’язний текст у сукупності з екстралінгвальними (прагматичними, 

соціокультурними, психологічними й іншими) факторами, текст як 

цілеспрямована соціальна дія, компонент взаємодії людей та механізмів 

їхньої свідомості (когнітивні процеси), “мова у житті” [254, c. 136–137]. 

Дискурс у когнітивній лінгвістиці розглядається як розумово-комунікативна 

діяльність, яка є єдністю процесуального та результативного аспектів, з 

одного боку, та позамовного і мовного аспектів, з іншого [71, с. 17]. Мовний 

аспект дискурсу включає мовленнєву діяльність комунікантів (процес) і текст 

(її результат). Позамовний аспект включає когнітивну, комунікативну 
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діяльність та дискурсивний аспект [там само]. Усі визначення дискурсу так 

чи інакше вказують на його діалогічну природу. 

У сучасному мовознавстві дискурс зазвичай досліджують з позицій 

соціальної інтеракції, що стосується вивчення суспільних та прикладних 

аспектів дискурсу, аналізу наративу та художнього дискурсу, інтеракційно-

соціолінгвістичного й етнокультурного підходів, конверсаційного аналізу та 

дослідження варіативності, а також прагматичного підходу та як структуру і 

процес [89, с. 28]. 

Як відомо, основною метою і цінністю наукового пошуку, який 

віддзеркалюється у науковому дискурсі, є наукова істина [93, с. 14]. Наукова 

істина не є абсолютною, вона відкриває тільки частину досліджуваного 

об’єкта і вимагає емпіричних доказів. На думку Н.О. Мішанкіної, науковий 

дискурс є єдністю системи онтологізованого знання (наукова картина світу), 

наукової комунікації (способи наукової взаємодії) і системи наукових текстів 

(способи вербалізації наукового знання відповідно до правил наукової 

комунікації) [132, с. 10]. Ознаками науковості дискурсу є: систематичність, 

методичність, критичність, загальна значимість результатів [121]. Науковий 

дискурс має певні лексико-граматичні та семантико-стилістичні ознаки й 

дискурсивні стандарти, що вирізняють його з-поміж інших типів дискурсу 

[88; 89, с. 38]. Дискурс – це продукт діяльності дискурсивної спільноти 

(термін Ю. Габермаса), яка складається зі “спільноти інтерпретаторів,” тобто 

необмеженого кола дослідників, котрі можуть поставити під сумнів наявні 

наукові погляди, концепції або теорії та досягати істини шляхом 

рівноправного діалогу [167, с. 186-190].  

Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що науковий дискурс є 

складним ментально-комунікативним утвором, який втілюється в усній та 

писемній формах, у вербальній та невербальній іпостасях і є продуктом та 

результатом діалогічної взаємодії членів наукової дискурсивної спільноти. 

Ми вважаємо за доцільне аналізувати науковий дискурс і з позицій 

категоріальної семантики, зокрема в аспекті категорії інклюзивності. 



22 
 

На сучасному етапі розвитку мовознавства розвідки у галузі 

функціональної лінгвістики (зокрема традиції Празької лінгвістичної 

школи, концепції поняттєвих, функціонально-семантичних категорій, про 

які йшлося раніше) тісно переплітаються з когнітивними студіями і 

отримують назви функціонально-когнітивного (або когнітивно-

функціонального) підходу [67; 176], який акцентує віддзеркалення 

людського досвіду та знань про дійсність у мові. 

Досліджуючи мовний матеріал, ми виявили мовні одиниці, що 

підпадають під категорію інклюзивності, яка раніше досліджена не була, 

тому ми вважаємо за потрібне виділити інклюзивність як категорію, надати 

визначення інклюзивності та дослідити когнітивну структуру та засоби 

вираження цієї категорії в мові науки. 

 

1.2. Інклюзивність як мовна універсалія в сучасних дискурсивних 

розвідках 

Феномен інклюзивності, як однієї з базових структур мислення, що 

стосується передусім співвідношення ЧАСТИНА – ЦІЛЕ та СИСТЕМА-

ЕЛЕМЕНТ, привертав увагу здебільшого філософів (Аристотель [8], 

Платон [54], Е. Гуссерль [68] та ін.).  

У тлумачному словнику української мови знаходимо визначення: 

Частинами називають складові одиниці, елементи цілого [256, Т.3. c. 751]. В 

свою чергу, під цілим розуміють сукупність чого-небудь, як щось єдине [там 

само, c. 737]. Елемент – складова частина чого-небудь [там само, Т.1. c. 643], 

система – сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднуваних 

за спільною ознакою, призначенням [там само, Т.3. c. 286]. 

Проблема цілісності є однією з основних стрижнів категорії “ціле-

частина.” У своєму вченні про три основні онтологічні субстанції, Платон 

показував ціле як неподільну на просторово-часові відрізки ідеальну єдність. 

Тобто, ціле охоплює всі свої частини і в той же час ціле не є сумою своїх 

елементів [54, c. 76]. За Платоном, ціле – це щось ейдетично просте, ідеальна 
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єдність, а частина – це не частина чого-небудь, а тільки частина цілого [там 

само, c. 95].  

Розвиваючи ідеї Платона, Аристотель намагався філософськи представити 

кожну річ як певну індивідуальність до світу (як цілісності). В фундаментальній 

праці “Метафізика” Аристотель зазначив: “Річ є ціле, яке вище від кожної 

окремої частини і суми всіх частин. А світ – це естетично визначене ціле, 

основою буття якого є краса” (переклад наш – Я.Б.) [8, c. 565]. Варто зазначити, 

що вивчаючи питання держави і людини, Аристотель тлумачив їх як 

співвідношення цілого і частини: “Держава/суспільство від природи є цілим, а 

отже, суспільство є первинним, а людина – це наслідок суспільства і є лише 

частиною держави” (переклад наш – Я.Б.) [118, c. 78]. У книзі “Про єдине” 

філософ зазначив, що термін “ціле” використовується для позначення всього 

того, що тим чи іншим способом приводить до утворення єдності [8, c. 565].  

Послуговуючись механістичною філософією природи І. Ньютона та 

принципами механічного світу Г. Галілея, І. Кант зробив спробу застосувати 

принципи сучасного йому природознавства (всі предмети розглядалися з 

точки зору їхньої будови), щоб пояснити не тільки будову Сонячної системи, 

а й її виникнення та розвиток [90, Т.1 c. 284]. Розвиваючи поняття “система,” 

вчений стверджував, що наукове знання є система, в якій ціле – головне, а 

частини – другорядне [там само, c. 173].  

Г. Гегель особливу увагу приділяв систематичній розробці 

діалектичного світорозуміння і відповідного діалектичного методу 

дослідження. Згідно з Г. Гегелем, немає цілого поза частинами, ціле існує 

тільки через частини, але воно не зводиться ні до сукупності частин, ні до 

суми властивостей усіх частин [62, c. 275]. У той же час він створив 

консервативну систему (вчення про природу і суспільство як форми 

існування “абсолютної ідеї”). Філософ вважав, що філософська система є 

цілим, а логіка та інші складові лише її частини. 

Видатний німецький філософ Е. Гуссерль, основоположник такого 

філософського напрямку як феноменологія, розробляючи чисту теорію 
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предметів, особливо наголошував на вченні про ціле та його частини, а 

поняття “ціле” та “частина” вважав найбільш загальними формальними 

предметними категоріями [68, c. 174]. 

В історії вивчення категорії “частина-ціле” склалося три основні течії: 

холізм з основною ідеєю цілісності, меризм з принципом елементарності і 

антиномізм, який прагнув діалектично утримати протилежні рішення 

сформульованих вище завдань [260, Т.5 с. 440; Т.3 с. 395; Т.1 с.73]. 

Узагальнюючи описані вище вчення й теорії, які базуються на 

цілісному підході до об’єктів, робимо висновок про те, що ціле не зводиться 

до суми його частин. Це можна пояснити тим, що в цілого з’являються нові 

якості та властивості, які не властиві окремим частинам, але які виникають 

при взаємодії цих частин. Секрет цілісності полягає саме у зв’язках, які 

об’єднують частини в складне ціле. Таким чином було відкрито принцип 

цілісності. Нині принцип цілісності відіграє важливу роль у науці, оскільки 

стало можливим довести, що принципи дослідження (елементаризм 

(розчленування цілого на частини), механіцизм (розуміння цілого як суми 

частин) та редукціонізм (зведення складного до простого), які вважалися 

провідними в свій час, є дуже обмеженими.  

Частина і Ціле – це філософські категорії, що виражають відношення 

між сукупністю предметів (або елементів іншого об’єкта) і зв’язком, який 

об’єднує ці предмети й приводить до появи нових (інтегративних) ознак і 

закономірностей, які не притаманні цим предметам поодинці. Завдяки цьому 

зв’язку утворюється ціле, стосовно якого окремі предмети виступають як 

частини, а система – це вже сукупність елементів, які зв’язані між собою і 

утворюють деяку цілісність [260, Т.5 с. 474, с. 18]. Як бачимо, ключовим 

словом у дефініції “система” є термін “елемент.”  

Крім цього, існує поняття гештальт (нім. Gestalt – цілісний образ), яке, на 

нашу думку, є дотичним до питання, що розглядається. Воно використовується 

у таких науках, як філософія, психологія та соціологія та імплікує поняття 

цілого з акцентом на цілісності, оскільки означає новоутворення, частини 
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котрих визначаються цілим і в той же час є взаємозалежними один від одного. З 

цього випливає, що ціле не можна зводити лише до суми його частин. Численні 

дослідження показали, що сприйняття будь-якого об’єкту проходить дві стадії: 

на початковій стадії об’єкт сприймається як єдине ціле, на другій стадії ціле 

розщеплюється на окремі частини [там само, Т.1 с. 480]. 

З розвитком герменевтики, основним об’єктом вивчення якої є тексти, 

вводиться поняття “герменевтичного кола.” На розуміння герменевтичного 

кола позначилося вчення Ф. Шлегеля про циклічний метод у філології. Чіткої 

теоретичної ясності колова структура набула у вченнях Ф. Шляєрмахера як 

коло ”частини і цілого.” Вчений стверджував, що для розуміння цілого 

необхідно зрозуміти окремі його частини, а для розуміння окремих частин 

необхідно мати уявлення про все ціле [238]. 

У лінгвістичному сенсі, поняття системних відношень вперше 

з’являється в роботах І.О. Бодуена де Куртене та Ф. де Сосюра. Останній 

вважав, що мова – це система, а її елементи утворюють ціле [157, с. 147].  

У лінгвістичному сенсі, інклюзивність розглядалася  переважно в 

аспекті так званої “інклюзивної” (inclusive), політично-коректної (politically 

correct), гендерно-нейтральної (gender neutral) чи то антисексистської (non-

sexist) мови (C. Джейкобсон [218], С.Г. Тер-Мінасова [162]) та у контексті 

соціолінгвістичної дихотомії МИ та ВОНИ – інклюзивність VS. 

ексклюзивність (T.A. ван Дайк [200]). Фундаментом для такого підходу став 

широкий соціальний рух за права жінок у суспільстві (фемінізм), жіночі 

дослідження, а також гендерні дослідження. 

У 70-х роках ХХ ст. американські вчені почали виявляти ознаки 

сексизму в освітніх підручниках для школярів. Після виходу книги                

Р. Лейкофф “Мова і місце жінки” (1975) [222], в якій яскраво показується 

обмеженість жінки в мові, лінгвісти створили власну термінологію, в якій 

фіксувалися такі терміни, як “gender neutral language” (гендерно-нейтральна 

мова), “non-sexist language” (антисексистська мова),“politically correct 

language” (політично-коректна мова). 
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Аспекти такої мови досліджувало багато вчених, зокрема:                 

Л.В. Мерзлякова [127], В.В. Панін [142], С.Г. Тер-Мінасова [162],              

Л.В. Цурікова [169], А.В. Остроух [141], A. Блум [188], Б. Брайсон [191],      

Д. Д’Соуза [197], К. Джейкобсон [218], Д. Равітч [233], С. Уолкер [247].  

Пріоритетним завданням політично-коректної мови є усунення 

стереотипів, укорінених у людській свідомості і закріплених у мові у вигляді 

слів, що можуть зачіпати гідність представників різних категорій людей. 

Kультурно-поведінковий аспект політичної коректності виражається у 

введенні норм, які регулюють питання прав меншин, рівності статей, захисту 

навколишнього середовища, особливо в сфері освіти. В монографіях             

Д. Д’Соузи (1991) [197] та Д. Равітч (2004) [233] показується вплив 

політично-коректної мови на сферу освіти в США. Це передусім введення 

нових стандартів навчання на основі принципу “культурного різноманіття” 

(cultural diversity) або “мультикультуралізму” (multiculturalism), тобто 

врахування таких факторів, як расова та етнічна приналежність, стать, 

суспільне становище, вік, мова, релігія [14, c. 11]. Введення “інклюзивного” 

(inclusive) навчального плану, тобто необхідність вивчати в першу чергу 

культуру тієї нації, до якої належать ті чи інші студенти [197, c. 5]. 

Зазначимо принагідно, що в сучасному світі інклюзивність відіграє 

ключову роль у сенсі суспільно-політичних реалій сьогодення, а також у 

сфері освіти, оскільки нині широко використовуються терміни “інклюзивна 

освіта” та “інклюзивне навчання.” 

Інклюзивна освіта (інклюзія  – inclusion (англ.) –  залучення) – це 

система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного 

права дітей на освіту та права навчатися за місцем проживання, що передбачає 

навчання дитини з особливими освітніми потребами, зокрема дитини з 

особливостями психофізичного розвитку в умовах загальноосвітнього закладу. 

Інклюзивне навчання забезпечує доступ до освіти дітей з особливими 

потребами у загальноосвітніх школах за рахунок застосування методів 

навчання, що враховують індивідуальні особливості таких дітей. В основу 
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інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію 

дітей, забезпечує рівноцінне ставлення до всіх людей, але створює спеціальні 

умови для дітей з особливими потребами [139, с. 13].  

Інший прояв політичної коректності виявляється при введенні норм 

поведінки, які зобов’язують лояльно ставитися до представників різних 

меншин. До списку заборон включили використання “принизливих 

прізвиськ,”“недоречних жартів,” а також “неправильно адресований сміх.” 

Для знищення “словесних домагань” (verbal harassment) або “мови 

ненависті” (hate speech) в навчальних закладах впровадили особливі 

правила, що забороняють використання “расистських” (racial) або 

“сексистських” (sexist) виразів [197, c. 14]. Слова, які вважаються 

образливими або принизливими, замінюються “інклюзивними термінами,” 

тобто відбувається коригування мовного коду (мовний код – норми мовної 

поведінки, яких індивід повинен дотримуватися в соціумі [31, с. 137]). 

Укладачі словників та довідників (наприклад, The American Heritage 

Dictionary) почали включати “інклюзивні терміни,” які супроводжуються 

поясненнями [271]. 

Мовний аспект політичної коректності виявляється в пошуках нових 

засобів мови, які б відображали ідеї політичної коректності. До них 

належать: 

 На словотвірному рівні –“сексистські” суфікси man-, ess- (на 

позначення чоловічого та жіночого роду, що частіше використовується в 

назвах професій), відбувається заміна слова на нове з додаванням морфеми 

person–, опускається суфікс, або ж взагалі слово замінюється на нове. 

Наприклад: 

man – he or she, s/he, they, human being, human, person;  

chairman –chairperson; barman – barperson; 

actress – actor; heiress – heir; poetess – poet;  

steward/stewardess – flight attendant; waiter/waitress – wait staff;  

fireman – firefighter; postman – mail carrier [87, с. 116; 142, c. 60]. 
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Хоча слід зазначити, що в деяких висловах зберігається вживання 

“узагальнюючого” чоловічого роду (ombudsman, weatherman, manmade, 

freshman). 

 На лексичному рівні політична коректність представлена 

замінами форм звернення Mrs (одружена жінка) та Miss (неодружена) 

демократичнішим Ms, яке не відображає сімейного статусу жінки, так само 

як Mr (форма звернення до чоловіків) [162, c. 216]. 

 На синтаксичному рівні – це вживання займенника he (his, him). 

По-перше, опускається займенник чоловічого роду he (his, him); по-друге, 

замінюється число (однина на множину) he (his) – they (their); по-третє, 

замінюється займенник he/his на one/one’s; по-четверте, використовується 

he/she, his/her (в усному мовленні) s/he (на письмі); по-п’яте, 

використовується their, якщо підмет – неозначений займенник [218]. 

Лінгвальний аспект інклюзивності також виражається у термінах 

соціолінгвістичної дихотомії МИ (WE) – ВОНИ (THEY) (расистський 

дискурс). Представники різних меншин стають “ВОНИ,” “НЕ НАШІ,” 

“ЧУЖІ” і зазнають значних утисків особливо з вуст ЗМІ. Т. ван Дайк у статті 

“Дискурс та нерівність” (1990) (Discourse and Inequality) висвітлює 

суспільні процеси, залучені до інституційної репродукції расизму, звертаючи 

увагу на всі прийоми та засоби, якими користуються засоби масової 

інформації для висвітлення окремих представників чи навіть цілих груп 

меншин. Найпоширенішими стають такі прийоми: утиск при прийомі на 

роботу та презентація статей (про меншин), центральною темою яких є 

небезпека та проблеми, висвітлення (типових) арабів як ”терористів” 

(terrorists) чи (типових) латиноамериканців як “наркобаронів” (drug barons). 

“МИ” асоціюються з Великобританією, білими консерваторами, торі, 

державними інституціями (наприклад, поліцією) та звичайними 

громадянами. “ВОНИ” асоційовані з “пришелепкуватими лівими,” 

“антирасистами,” “чорними,” “терористами” та “підбурювачами заворушень” 

[200, c. 28-29].  
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Дотичним до лінгвального аспекту категорії інклюзивності є так званий 

“pluralis auctoris” або “pluralis inclusivus” – вживання займенника WE у 

множині на позначення мовця та аудиторії (разом) [274], що особливо 

притаманне науковому дискурсу. Наприклад: 

It occurs when we confuse selection factors with results. 

“We can't solve problems by using the same kind of thinking we used when 

we created them” [182]. 

Зазначимо принагідно, що одна із знакових наукових праць відомого 

фізика В. Буша мала назву “As We May Think” (1945) [192]. 

Розглянемо ще один момент, а саме: гіпо-гіперонімічну кореляцію.    

І.М. Кобозева вказує, що гіперонімічна кореляція є родо-видовою 

кореляцією. Слово, яке виражає більш загальне поняття в цій кореляції, 

називається гіперонімом, а слово, яке позначає вид вказаного роду об’єктів та 

явищ, називається гіпонімом [98, с. 101].  

Наприклад: 

For example, the Puma robot arm series has three different arms with 

slightly different sophistication and these are Puma 200, Puma 500, and the 

Puma 700 Series [IJAIS, №3-4 2014, 692]. 

У цьому випадку PUMA robot (Programmable Universal Machine for 

Assembly або Programmable Universal Manipulation Arm) – промисловий 

робот-маніпулятор є гіперонімом відносно своїх підвидів Puma 200, Puma 

500, Puma 700. Зауважимо принагідно, що іменники Puma 200, Puma 500, 

Puma 700 виступають когіпонімами відносно один одного. 

Розглянемо ще один приклад: словосполучення font family (сім’я 

шрифтів) є гіперонімом відносно шрифтів типу Arial, Avqest, Calibri, Comic 

Sans, Courier, Decorative, Georgia, Impact, Times New Roman, Swiss, Script та 

ін., які, в свою чергу, є гіпонімами до font family та когіпонімами відносно 

один одного.  

Гіпонімія є невід’ємною складовою інклюзивності, оскільки імпліцитно 

вказує на те, що гіпоніми є частинами гіпероніма. Відношення між частиною 
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та цілим (меронімія) належить до одного з найважливіших типів 

семантичних відношень у мові, який упорядковує знання людини про 

навколишній світ, виступає механізмом пізнання, що базується на процесах 

синтезу та сегментації отримуваної інформації.  

Меронімічні відношення є також одним із інтегральних типів 

семантичних відношень, що забезпечує системність та ієрархічну 

впорядкованість лексичної системи мови попри всю різноманітність 

семантичних зв’язків у ній [124, 287-288]. Меронімію можна пов’язати з 

базисними фреймами С.А. Жаботинської, зокрема з субфреймом ЧАСТИНА-

ЦІЛЕ посесивного фрейму. Предмет-частина завжди перебуває у межах 

предмета-цілого [76, с. 180]. 

Категорія інклюзивності вочевидь є набагато складнішою, ніж це 

видається на перший погляд, і значно більш багатовимірною та не 

обмежується лише гендерними дослідженнями, використанням політично-

коректної мови, а надто у науковому дискурсі. Дотепер мовна категорія 

інклюзивності ще не була предметом комплексного лінгвістичного аналізу, 

зокрема на матеріалі наукового дискурсу. 

Ми розглядаємо категорію інклюзивності в аспекті когнітивно-

дискурсивної парадигми, оскільки вбачаємо поєднання та взаємодію 

когнітивно-функціональних та дискурсивних властивостей даної категорії. 

Існують кілька концепцій, які пояснюють взаємодію мови та мислення. Одна 

з концепцій постулює домінування мислення над мовою [58]. Насамперед, це 

стосується творчого мислення, оскільки, наприклад, філософ-математик          

Н. Вінер, фізик А. Ейнштейн, психолог Ф. Гальтон наголошують, що в 

процесі мислення ми використовуємо не слова або математичні знаки, а 

образи, які лише в результаті мають вигляд слів. Інша концепція, так звана 

“концепція лінгвістичного детермінізму” (Е.Сепір, Б. Уорф), вказує, що мова 

визначає спосіб мислення [53, c. 46]. Також існує третя концепція – 

взаємозалежність мови і мислення. Ця концепція врівноважує позиції мови і 

мислення. Мова та мислення розглядаються як незалежні субстанції, що 
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постійно взаємодіють. Мова є невід’ємною складовою мислення, у той час як 

мислення є шляхом до розуміння мови [196, c. 631]. В. фон Гумбольдт 

стверджував, що мова є органом, що утворює думку та є передумовою мислення. 

З іншого боку, мова у своїй цілісності від думки не залежить [66, c. 75-83]. 

Дотримуючись думки про взаємозалежність мислення та мови, Ф. де Сосюр 

наводив такий приклад: “Мова – це аркуш паперу, думка – лицьова сторона, а 

звук – зворотна, не можливо розрізати лицьову сторону, не розрізавши 

зворотну. Так само і в мові, не можливо відділити думку від звуку, а звук – 

від думки” (переклад наш – Я.Б.) [157, с. 110]. 

Ще кілька десятиріч тому видатний американський мовознавець Дж. Г. 

Грінберг, дослідник мовних універсалій, виокремлював інклюзивність як 

універсальну категорію. На його думку, категорія інклюзивності, як і 

категорія кількості, а також категорія особи, є мовними універсаліями, яким 

властива значна варіативність у конкретних мовах, оскільки вони отримують 

різне втілення у різних мовах [210, c. 178]. Як когнітивна категорія, 

інклюзивність (inclusiveness) досліджувалася у психолінгвістиці як засіб 

структурування та розуміння когніції, як спосіб ментального опанування 

нової інформації. Розглядаючи питання простору, професор О.С. Кубрякова 

розуміє його як ціле, стосовно якого і сама людина, і всі речі, які її оточують, 

сприймаються як його частини [110, с. 482]. 

Також дана категорія побіжно згадується в науковому доробку 

професора С.А. Жаботинської “Посесивна конструкція і концептуальні 

трансформи” (2006) в контексті “інклюзивність-посесивність” [76]. 

Описуючи лінгвокогнітивні особливості синтаксичної конструкції N2 of N1, 

вона виділяє п’ять базисних фреймів (предметний, акціональний, 

таксономічний (ідентифікаційний [74, с. 60]), компаративний, посесивний). 

Посесивний фрейм конституюється посесивними схемами партитивності, 

інклюзивності та власності. Якщо в партитивній схемі частина не є 

самостійною, вона завжди належить цілому, то в інклюзивній схемі вміст (як 

самостійна частина) може бути як у середині контейнера, так і за його 
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межами. В схемі власності відношення відбуваються в межах “зовнішнього 

простору” власника, тобто в межах його “навколишньої території,” де і 

розташовується власність [76, с. 182-183].  

Дослідники М. Борнстайн та М. Артербері наголошують на різних 

аспектах категоризації: специфіці обробки інформації та структурі [189]. 

Останній підхід акцентує увагу на ієрархічному включенні (інклюзивності) 

та таксономічній організації [194; 227]. Категорія ієрархічної інклюзивності 

репрезентує різні рівні реальності [186]. 

На важливості інклюзивності в аспекті наукової мови наголошують і вчені 

з США – К. Фрелс, Д. Онвугбазі, Д. Слейт [205], котрі провели дослідження 

типології дієслів у науковому писемному дискурсі. Вони стверджують, що 

дієслова є найважливішим засобом наукової комунікації, оскільки читач може 

адекватно зрозуміти смисл висловлення, лише використовуючи правильні 

дієслова. Автори розрізняють дієслова, що виражають ствердження (statement), 

пізнання (cognition), знання (knowledge) або дію (action). До дієслів, що 

передають ствердження, належать експліцитні (explicit), імпліцитні (implicit) та 

інклюзивні (inclusive) дієслова, останні використовуються для опису зв’язку між 

елементами цілого [там само]. Про виключну важливість мовних одиниць 

інклюзивної семантики свідчать в англійській мові науки свідчать сучасні 

корпусні дослідження. Так у корпусі COCA Academic vocabulary lists of English, 

Corpus of Contemporary American English (120 млн. слів) до найбільш часто 

уживаних належать такі слова: group, system, include, involve, а перші три входять 

до двадцятки найуживаніших [263]. 

Оскільки єдиного тлумачення, а отже і точної дефініції терміна 

“інклюзивність” бракує у жодному довідковому або науковому джерелі, 

перед тим, як надати власну дефініцію, слід проаналізувати різні дефініції 

слів зі спільним коренем: 

Інклюзив (від франц. Inclusif – той, що включає в себе) − займенникові 

або дієслівні форми, які вказують на те, що адресат мови входить до числа 

учасників дії [260, Т.2. с. 352]. 
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Інклюзивн(ий)(а) 

1. Той, що поширюється на ширше коло предметів; 

2. Займенникові або дієслівні форми, які вказують на те, що адресат 

мови входить до числа учасників дії (що збігається з визначенням термінa 

“інклюзив”) [258]. 

У словнику синонімів знаходимо синонім нашого терміна – 

інклюзивний – той, що включає [257]. 

Наводимо визначення слів, що містяться в авторитетних англомовних 

тлумачних словниках: 

Include  

1. To take in or comprise as a part of a whole or group [266, c. 822; 268; 

269]; 

2. To contain between or within [там само]; 

3. To shut up [268]. 

Inclusion  

1. The act of including or of being included within a larger group or 

structure [266, c. 822; 268; 269];  

2.  A person or thing that is included within a whole [266, c. 822; 269];  

3.  A relation between two classes that exists when all members of the 

first are also members of the second [268]. 

Inclusive 

1. Covering or including everything [268; 269]; 

2. Including the stated limits and everything in between [266, c. 822; 

268; 269]; 

3. (Inclusive of) containing (a specified element) as part of a whole [269]; 

4. Not excluding any section of society or any party involved in 

something [там само]; 

5. (Of language) deliberately avoiding usages that could be seen as 

excluding a particular social group, for example avoiding the use of masculine 

pronouns to cover both men and women [там само]. 
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Подаємо переклади основних мовних одиниць з коренем -incl-:  

Include 

1. Містити, включати, охоплювати, складатися із; 

2. Включати до складу;  

Inclusion – включення; 

Inclusive 

1. Той, що включає, той, що містить; 

2. В грам. знач. присл. включно; 

Inclusively 

1. Включно; 

2. Включаючи [255]. 

Творчо переосмислюючи вищенаведене, вважаємо за доцільне надати 

власне визначення терміна “інклюзивність.” Тож інклюзивність – це ознака 

того, що один предмет (частина) є елементом іншого предмета, входить до 

складу іншого предмета, разом з іншими елементами формує більший 

предмет (ціле); або ж один предмет (ціле) складається з декількох простих 

предметів (частин). 

У контексті сучасної, антропологічно спрямованої парадигми 

дискурсивної, когнітивної та функціональної лінгвістики, вважаємо за 

доцільне розглядати мовну категорію інклюзивності як когнітивно-

дискурсивну категорію, яка специфічно реалізується в англійській 

загальнонародній (General English) та науковій (Scientific English) мові та 

маніфестується за допомогою різнорівневих мовних одиниць (вербальних та 

візуально-риторичних), які виражаються експліцитно, імпліцитно або 

напівімпліцитно. 

Відсутність усталеної дефініції терміна “інклюзивність” та 

комплексного дослідження категорії інклюзивності як невід’ємної категорії 

наукового дискурсу у сукупності низки складників зумовлює важливість 

заповнення прогалини у знаннях про цей важливий феномен. 
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1.3. Інклюзивність у загальнонародній мові та у мові науки 

Оскільки одним із основних наших завдань є визначення  особливостей 

функціонування категорії інклюзивності у науковому дискурсі, ми вважаємо 

за потрібне розглянути її у дихотомії мова науки :: загальнонародна мова, що 

була запропонована В.В. Акуленком, котрий використовує термін 

“загальнонародна мова” або “загальна мова” (a common language) на 

позначення лінгвістичної даності, яку ще з дитинства опановує кожен 

представник певної мовної спільноти, розвиваючи за її допомогою розумову 

діяльність і залучаючись до комунікації та культури свого народу. Саме 

загальнонародна мова з дещо “наївною” семантикою дозволяє людині 

долучитись до властивій її етносу картині світу, об’єднуючи людей як 

“своїх,” як представників однієї мовної спільноти [3, с. 10]. 

Оскільки усі технічні терміни побудовані на основі інших термінів та слів 

загальної мови [119, с. 24], то, очевидно, загальнонародна мова слугує 

джерелом наукового термінотворення. Ю.А. Зацний стверджує, що в умовах 

інформаційної революції, що відбулася наприкінці ХХ століття, словниковий 

склад англійської мови поповнився великою кількістю “інфонеологізмів” – слів 

та словосполучень, які пов’язані з комп’ютерною та іншою сучасною 

інформаційною технікою, з процесами та явищами, що мають місце в 

суспільстві у зв’язку з впровадженням цієї техніки майже в усі сфери 

соціального життя. Комп’ютеризація породила цілу низку нових продуктивних 

дериваційних елементів, спричинила переміщення цілої низки префіксів та 

суфіксів від периферії системи (“мова для спеціальних цілей”) до ядра 

(загальнонародна мова), стираючи тим самим межу між ядром та периферією 

мови. Так, наприклад, зародився високопродуктивний загальномовний елемент 

–friendly, який було виділено зі складу комп’ютерного неологізму user-friendly, 

а в подальшому він став зразком для великої кількості неологізмів (customer-

friendly, nature-friendly, etc.) [78, c. 21-41].  

Функціонування мовних одиниць інклюзивної семантики також можна 

аналізувати в межах дихотомії загальнонародна мова :: мова науки. Так, 
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наприклад, загальновідомий термін all-inclusive, особливо в словосполученні 

all-inclusive resort (все включено) позначає відпочинок, до вартості якого 

входить проживання в готелі, безкоштовні напої, їжа, WI-FI та ін. широко 

використовується в загальнонародній мові. Тоді як у мові науки на 

позначення, наприклад, підходу, який все охоплює, використовується 

словосполучення all-encompassing approach. Наведемо приклад із матеріалу 

дослідження: 

There are power outlets at every corner of a home or office building, making 

it an all-encompassing network [CM, December 2010, 72]. 

У цьому реченні прикметник all-encompassing надає позитивної оцінки 

іменнику network, характеризуючи його як всеохоплюючу мережу. 

Зауважимо, що вживання іменника network (a network is a group of two 

or more computer systems linked together) притаманне саме науковій мові, 

наприклад, computer network – комп’ютерна мережа, тоді як у 

загальнонародній мові частіше використовується мовна одиниця networking – 

на позначення становлення мережі міжособистісних зв’язків. 

Отже, вивчаючи функціонування різнорівневих мовних одиниць 

інклюзивної семантики, ми будемо зважати на їх вживання в 

загальнонародній мові та мові науки. 

 

1.4. Когнітивна структура категорії інклюзивності в мові науки 

Категорія інклюзивності є когнітивно-дискурсивною категорією, 

тобто вона стосується пізнання, категоризації та концептуалізації знань та є 

засобом ефективної передачі інформації адресату, оскільки дослідження 

категоризації важливе для розуміння операцій індивідуальної та колективної 

свідомості, для вивчення способів зберігання, обробки та використання знань 

[153, с. 377].  

Категоризація є одним із ключових, базових елементів когнітивної 

діяльності людини та основним способом надання сприйнятому світу 

впорядкованого характеру [110, с. 96]. 
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Здійснюючи категоризацію дійсності, свідомість людини зводить 

безкінечну кількість своїх відчуттів, об’єктивне різноманіття форм матерії і 

форм її руху в певні рубрики, тобто класифікує їх і підводить свідомість під 

класи, розряди, категорії [253, с. 45-46]. 

Ще раз наголосимо на важливості такого аспекту, як нечіткість меж 

при виділенні категорій, що зумовлюється наявністю у мові так 

званих “нечітких сутностей” [116]. Так інклюзивність, одним із способів 

передачі якої у мові є таке часто вживане слово як “система” (system), має 

ознаки нечіткої множини (за визначенням Л. фон Берталанфі, система – це 

певна сукупність певних елементів, що взаємодіють між собою [35]). 

Особливий внесок у розвиток когнітивної лінгвістики, і зокрема 

проблем категоризації, зробив Дж. Лейкофф, котрий розумів категорії (у 

найбільш загальному сенсі) у термінах схеми “вмістилище,” та виділяв, у 

категоріях радіальні структури, що інтерпретуються у термінах схеми 

ЦЕНТР-ПЕРИФЕРІЯ [221]. Такий підхід не протирічить сучасній парадигмі 

неофункціоналізму. До радіальних категорій з нечіткими межами належить і 

категорія інклюзивності.  

Дослідити когнітивну структуру категорії інклюзивності допомагає 

теорія прототипів, вперше сформульована в роботах Е. Рош [235] і пізніше 

розвинена в роботах Р. Ленекера [223], Дж. Тейлора [242], Д. Геерертса 

[208] та ін. Е. Рош докладно висвітлила питання когніції та категоризації 

[235]. Теорія прототипів стала золотою серединою між класичною теорією 

категоризації (Платон, Аристотель) та теорією “сімейної спорідненості”       

Л. Вітгенштайна [249]. Ідейним здобутком теорії прототипів стало 

виявлення асиметрії серед членів однієї категорії. Іншими словами, члени 

категорії виявляють різний ступінь репрезентації інтегральної ознаки, яке 

більшою мірою властиве лише прототипові. Прототипи (prototypes), або 

точки когнітивної референції (cognitive reference points), – це ті члени 

категорії (центральні члени), які мають особливий когнітивний статус, вони 

мають найбільш виразні ознаки категорії [235]. Прототип становить 
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структурне ядро категорії, навколо якого групуються менш типові члени 

категорії, які є периферійними стосовно прототипу. Центральні члени 

категорії використовуються для розуміння категорії в цілому, вони швидше 

упізнаються, засвоюються, частіше вживаються, тоді як периферійні члени 

категорії мають меншу кількість ознак категорії і є віддаленими від центру 

[221]. Відповідно центр утворює основні засоби, а периферія – засоби, які 

репрезентують значення, яке не є основними, причому межі категорії 

можуть бути нечіткими, тобто деякі члени категорії можуть належати як до 

однієї, так і до іншої категорії [116, с. 73]. 

І.І. Мєщанінов стверджував, що норми свідомості знаходять своє 

вираження у мові [128, c. 58]. Результати емпіричних досліджень А. Грессера, 

М. Гернсбахера та С. Голдмен демонструють, що в основі формування мовних 

одиниць лежать ментальні операції [209, c. 292-294], тому ми вважаємо, що в 

основі утворення мовних одиниць зі значенням інклюзивності лежать 

когнітивні операції: ціле містить певні частини (include), ціле не містить 

певних частин (exclude) та частини утворюють ціле (form). 

Послуговуючись напрацюваннями попередників з питань 

категоризації [116, 221], ми відносимо категорію інклюзивності до 

радіальних категорій з нечіткими межами. На супербазовому рівні (центр) 

знаходиться родове поняття категорії – “інклюзивність.” Центр виявляється 

психологічно найбільш значущим та виконує ключову роль у розумінні та 

здійсненні процесів категоризації. Другий рівень (базовий) складається з 

прототипних членів, згрупованих за ознаками “частини утворюють ціле;” на 

іншому рівні знаходяться групи “ціле містить певні частини” та “ціле не 

містить певних частин,” довкола яких групуються поняття суббазового 

рівня. Схематично це можна представити у вигляді фрейму: 
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Рис. 1.1. Когнітивна структура категорії інклюзивності 

Зауважимо, що нині існує багато трактувань поняття фрейму. Ми 

розуміємо його і як структуру репрезентації знань [226], і як інструмент 

представлення ментальної, когнітивної структури знання (когнітивний 

фрейм), що упорядковує дійсність. Особливо важливо, що це спосіб активації 

спільного знання задля ефективності комунікації [44;45]. Слоти (чарунки) 

фреймів заповнені мовними одиницями, котрі актуалізуються у конкретному 

типі дискурсу. 

З огляду на важливість дискурсивних розвідок – у широкому сенсі – та 

вивчення наукового дискурсу зокрема, ми вважаємо, що дослідження 

категорії інклюзивності є важливим для з’ясування лінгвальної сутності 

сучасної мови науки. 

  

1.5. Методи та етапи дослідження інклюзивності у науковому 

дискурсі  

Останні десятиліття ХХ ст. прослідковувалась тенденція інтеграції 

наук. Якщо ще в ХІХ – на початку ХХ ст. система наукових понять 

гуманітарних наук чітко протиставлялась системі наукових понять 

природничих наук, то в кінці ХХ ст. починається їх інтеграція, наприклад, 

з’являються такі науки, як біохімія, біофізика, радіоастрономія, 

психолінгвістика, лінгвістична стилістика, фономорфологія та ін. 
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І.І. Арнольд вказує, що необхідно розрізняти такі поняття, як 

“методологія,” “методика” та “метод.” Під методологією розуміють 

застосування до процесу пізнання принципів світогляду, тобто 

співвіднесення отриманих даних з іншими фундаментальними науками і в 

першу чергу з філософією; методика – це спосіб пошуку нового матеріалу, 

тобто сукупність прийомів спостереження, експерименту й опису; метод 

використовують для зазначення підходу до матеріалу, його систематизацію 

та теоретичне осмислення [10, с. 8-9]. У нашій роботі ми послуговуємося як 

загальнонауковими методами (аналіз, синтез, індукція, дедукція), так і суто 

мовознавчим інструментарієм наукового пошуку. 

Не останню роль у дослідженні категорії інклюзивності відіграє 

наукова парадигма, яка є домінантною на даному етапі розвитку науки. За  

М. Алефіренко, наукова парадигма – це панівна на кожному етапі історії 

лінгвістичних учень система поглядів на мову, яка визначає предмет і 

принципи лінгвістичного дослідження відповідно до культурно-історичного 

й філософського контексту епохи [4, c. 18]. В історії лінгвістики виділяють 

низку парадигм, наприклад, такі: генетична (порівняльно-історична), 

таксономічна (системно-структурна), прагматична (комунікативно-

функціональна) та когнітивна (когнітивно-дискурсивна). У лінгвістичній 

науці когнітивна наукова парадигма спрямована, з одного боку, на вивчення 

мови як засобу отримання, зберігання, обробки, переробки й використання 

знань, а з іншого, на дослідження способів концептуалізації й категоризації 

певною мовою світу дійсності та внутрішнього рефлексивного досвіду [153, 

с. 22-34]. О.С. Кубрякова вказує, що когнітивні дослідження повинні 

доповнюватись дискурсивним аналізом та спостереженнями за мовними 

явищами. Сучасній мовознавчій парадигмі, за О.С. Кубряковою, властиві 

експансіонізм, функціоналізм (неофункціоналізм), антропоцентризм та 

експланаторність [109, с. 207-227]. 

Досліджуючи категорію інклюзивності як невід’ємну категорію 

наукового дискурсу, ми використовуємо різноманітні дискурсивні методи, 
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зокрема корпусні, а також аналіз контекстуального оточення досліджуваних 

одиниць, виявлення їх прихованого, латентного смислу, імплікацій, 

інференцій та можливих інтерпретацій адресата.   

Крім цього, ми послуговуємося лексико-семантичним та семантико-

стилістичним аналізом тексту. Ф. де Соссюр розглядав мову як систему, що 

підпорядковується своєму внутрішньому порядку, як ціле, яке складається із 

взаємозалежних елементів, що пов’язані між собою певними відношеннями 

[157, с. 147]. Для того, щоб розібратись у різноманітті слів певної мови, 

необхідно уявити її у вигляді більш-менш визначеної системи, елементи якої 

знаходяться в певному зв’язку, в певних закономірних відносинах [61, с. 50]. 

Основною ознакою сучасної лексичної семантики є те, що під значенням 

слова розуміють інтегральну частину повного опису мови. В свою чергу, 

повний опис мови – це формальний устрій, який моделює мовну поведінку 

людей, в основі якої лежать ті здібності, які в сукупності можна описати як 

володіння мовою [98, с. 73]. Об’єктом вивчення лексичної семантики є 

означені слова, які розглядаються як лексеми, тобто лексичне значення плюс 

будь-які види інформації, яка зберігається на рівні лексеми, в тому числі 

інформація, яка кодується граматичними засобами [там само, с. 77].  

Лексико-семантична система базується на парадигматичних та 

синтагматичних відношеннях. Дж. Ейтчисон вказує, що значення слів – це не 

мертві комахи, які можна приколоти шпильками, а живі метелики, що 

невловимо кружляють біля нас, або риби, які вислизають із рук, коли 

здається, що їх спіймали [153, с. 80]. І.В. Арнольд під лексичним значенням 

слова розуміє його предметно-сутнісний склад, який оформлений за 

законами граматики конкретної мови і яке є елементом загальної семантичної 

системи цієї мови. Загально закріплене значення слова може бути 

однорідним, єдиним, але також може представляти внутрішньо зв’язану 

систему різнонаправлених відображень різних “частин дійсності,” між якими 

в системі даної мови встановлюється смисловий зв’язок [10, с. 7]. У системі 
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значень виділяють денотативні (прямі), сигніфікативні та конотативні 

значення слів [153, с. 87].  

Основним завданням стилістичного аналізу, яким ми послуговуємося у 

нашій праці, є аналіз взаємодії предметно-логічного вмісту повідомлення, 

тобто встановлення емотивної, волюнтативної, апелятивної, контактно-

встановлювальної та естетичної функцій мови, причому важливу роль у 

стилістичному аналізі відіграє вивчення фразеологічних одиниць [11, с. 8-12]. 

З метою з’ясування лінгвістичної сутності та параметрів категорії 

інклюзивності у науковому дискурсі ми послуговуємось аналізом 

пресупозицій. Пресупозиція, як тип імплікації, на відміну від імплікатур і 

підтексту, є знанням, що передує вербальному плану висловлення чи тексту 

та сприяє їхньому успішному сприйняттю й розумінню. Пресупозиція 

розглядається як такий смисловий компонент висловлення, істинність якого є 

необхідною для того, щоб це висловлення не було семантично аномальним і 

недоречним у даному контексті [153, с. 523]. Ч. Філлмор відмічав можливість 

використання пресупозицій для компонентного аналізу слів, причому 

пресупозиції допомагають визначити смислове значення виразу, оскільки у 

пресупозиціях у прихованому вигляді міститься інформація, знання про 

об’єкт мови. Крім цього, в лінгвістиці, пресупозиції використовуються для 

аналізу синонімів [203]. Імпліцитна інформація в формі пресупозиції – це 

компонент смислу тексту, який не виражається словами, це попереднє 

значення, яке дає можливість адекватно сприйняти текст [254].  

Аналіз словникових дефініцій та компонентний аналіз ми 

використовуємо для встановлення специфіки мовних одиниць, що 

використовуються для вербалізації категорії інклюзивності та виявлення 

їхньої семантичної структури. А.М. Кузнєцов розглядає компонентний аналіз 

з точки зору семантики і зазначає: “В цілому компонентний аналіз можна 

визначити як метод дослідження змістової сторони значущих одиниць мови, 

що розробляється в рамках структурної семантики і має на меті розкладання 

значення на мінімальні семантичні складові” (переклад наш – Я.Б.) [112, с. 8].  
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У нашій роботі ми дотримуємось точки зору лінгвістів І.В. Арнольд 

[10], А.М. Кузнєцова [112], Є.В. Гулиги [там само], Є.Й. Шендельс [там 

само] та ін., які вважали, що термін “сема” якнайкраще підходить в якості 

ядрового терміна компонентного аналізу, оскільки він відповідає основним 

вимогам стислості, прозорої мотивованості, що вказує на приналежність до 

семантики як до плану змістовності та володіє хорошим словотворчим 

потенціалом [10, c. 50]. Ми також погоджуємося з думкою, що її висловлює 

М.В. Нікітін, котрий наголошує на тому, що семи відрізняються від значень 

(лексичних) так, як частина від цілого, оскільки компонентний аналіз значень 

прямо пов’язаний зі структурою лексичного значення і будується на 

передумові, що всі значення, крім тих, що співпадають із елементарними 

поняттями, складаються з компонентів, а саме: включають більш прості 

поняття, які зв’язані залежностями в цілісну структуру значення [134, c. 110]. 

Перш за все, семи класифікуються відповідно до ролі в структурі 

значення слова, в якому вони організовані ієрархічно. Важливою умовою є 

встановлення не тільки сем, а й їх структурної організації, тобто місця і ваги 

кожної семи в компонентній (семній) структурі значення, оскільки простий 

перелік сем не дає вичерпного уявлення про смисловий зміст значення слова, 

який також залежить від структурної організації сем, способу їх групування, 

від векторних відношень між ними тощо [там само, c. 91]. В структурі 

лексичного значення виділяють дві частини: інтенсіонал (ядро лексичного 

значення) та імплікаціонал (периферія семантичних ознак, які оточують 

ядро) [там само, c. 105]. До інструментарію компонентного аналізу належить 

опрацювання словникових дефініцій (започатковано І.О. Бодуеном де 

Куртене), тобто аналіз словникових дефініцій з метою виявлення структури 

значення слова (його компонентного складу). 

Для виявлення відмінностей між синонімами на позначення 

інклюзивності ми послуговуємося методом опозицій, який у нашому 

дослідженні ми використовуємо як один із прийомів компонентного аналізу. 

Починаючи з ХХ ст., теорія опозицій (теорія розрізнення) стала однією з 
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актуальних задач лінгвістики. Ф. де Соссюр вперше звернув увагу на 

центральну роль опозицій в дослідженні мови. Він стверджував, що весь 

лінгвістичний механізм обертається довкола тотожності і відмінності, 

причому останні – це лише зворотна сторона перших [157]. Засновник 

Празької лінгвістичної школи М.С. Трубецькой на основі робіт І. Бодуена де 

Куртене, Ф. де Соссюра, К. Бюлера  використовує метод опозицій для 

дослідження звукової системи мови [164]. І.В Арнольд стверджує, що метод 

опозицій є особливо перспективним для розкриття системності мови та 

допомагає складати різного роду класифікації [10]. 

Метод прагматичного аналізу використовуємо задля виявлення 

комунікативного потенціалу категорії інклюзивності. Прагматичний аналіз 

зорієнтований на вивчення використання та функціонування мовних знаків у 

процесі комунікації в проекції на інтерактивність його суб’єктів, зумовлених 

їхніми особливостями й самою ситуацією спілкування [153, с. 59]. 

Задля узагальнення та обґрунтування результатів дослідження ми 

послуговуємось методом кількісних підрахунків, який дозволяє одержати 

об’єктивні кількісні дані та порівняти частоту вживання експліцитних, 

імпліцитних та напівімпліцитних засобів вираження категорії інклюзивності, 

її основних груп, функціонально-семантичних підтипів та окремо кожної 

мовної одиниці інклюзивної семантики.  

Основними перевагами використання кількісних методів вважають 

порівняно об’єктивний характер процедури дослідження та можливість 

перевірки отриманих результатів; можливість дослідити велику кількість 

одиниць та узагальнити отримані дані; виявити стійкі та об’єктивні 

характеристики об’єкта дослідження, що дозволяє порівняти отримані 

індивідуальні дані з загальними даними великих вибірок [42, с. 7].  

Ми аналізуємо категорію інклюзивності на різних рівнях мови, зокрема 

на: лексико-семантичному, синтаксичному, стилістичному рівнях, на рівнях 

тексту і метадискурсу та інтерперсональному рівні і виділяємо декілька 

етапів дослідження. Розглянемо це докладніше. 
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На лексико-семантичному рівні ми вивчили семантику складників 

категорії інклюзивності. Послуговуючись аналізом пресупозицій, на 1-му 

етапі дослідження – ми виділили повний список основних одиниць 

інклюзивної семантики, до них належать (перелік подано за кількістю 

вживання): 

 Дієслова та фразові дієслова інклюзивної семантики: to include, to 

contain, to have, to consist of, to involve, to integrate, to combine, to form, to 

share, to communicate, to comprise, to cover, to be composed of, to constitute, to 

group, to surround, to exclude, to merge, to mix, to encompass, to entail, to make 

up, to embrace, to be made up of, to enclose, to house, to blend, to circle, to wrap 

up, to encircle, to amalgamate, to compass, to envelop; 

 Іменники: system, section, (a)part, set, element, group, network, 

communication/dialog, segment, community, team/crew, container, portion, house, 

envelope, formation, circle, contents, fragment, family, inclusion, involvement, 

(a)whole, exclusion, constituent, constitution, realm, reservoir, makeup, compass; 

 Прикметники: complete, whole, partial, universal, comprehensive, 

exclusive, multi-purpose, inclusive, encompassing, all-purpose, all-encompassing; 

 Фразеологічні звороти: among other things (among others)/ inter-

alia (i.a.), at least, not restricted, to say nothing of/(the) last but not least, this list 

by no means exhausts the (many) types of…; 

 Граматичні конструкції: there + to be (+ Appr), let us/let’s + V, to 

range from…to, include…but (be) not limited to (including…but (be) not limited to). 

На 2-му етапі дослідження, використавши компонентний аналіз та 

метод опозицій, ми встановили експліцитні, імпліцитні та напівімпліцитні 

засоби вираження категорії інклюзивності та її основні функціонально-

семантичні підтипи. В своїй роботі ми дотримуємося класифікації сем      

О.М. Ільченко, котра виділяє категоріальні семи (КС), які визначають 

глибинну сутність слова, диференційні семи (ДС), що є істотними для 

визначення типу ЛСВ, інтегральні семи (ІС), здатні передавати додаткову 

інформацію, а також факультативні семи (ФС), які імплікують додаткові 



46 
 

зв’язки типу “як А, так і В, С... ,” а також низку конотацій [89, c. 215]. 

Використовуючи спеціально розроблену для цієї мети метамову, в таблиці 

1.1. наведемо семантичні структури  основних засобів вираження 

інклюзивності: 

INCL            inclusiveness 

ENUM         enumeration 

CONT          container 

COMP          composition 

PART I         part 

PART II        participation 

COVER        covering 

SIGN EL       significant element 

FR                frame 

ENV             envelope 

FORM          formation 

COMB          combination 

POSS            possessiveness 

QUAL           quality 

OBT             obtain  

EXP             experience 

COND          condition 

EXIST          existence 

ADD             addition 
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Таблиця 1.1. Семантичні структури основних засобів вираження 

інклюзивності 

COMPRISE, TO BE MADE UP OF,  

CONSIST OF, TO BE COMPOSED 

OF 

КС – INCL 

ІС – CONT  

ДС – ENUM – full 

ФС – COMP (comprise) 

ФС – ENUM – part 

ФС – COVER (comprise) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As shown, it comprises the transmitter 

and receiver front-end, signal generator 

and signal processing [IJAT, № 1-2 

2012, 22]. 

Microstructure of the cooled samples 

consists of pearlite (the darkest phase), 

bainite (grey phase mainly near the 

borders of grains) and the bright ferrite 

[IJAIS, № 1-2 2013, 158]. 

Thus, a Sign is the interpretation of an 

object by a subject at a given time and 

place, composed of a form (Information), 

content (Data) and a sense (Knowledge) 

[IJANS, № 3-4 2011, 387]. 

Current power grid is defined as a system 

made up of electrical generators, 

transformers, transmission and 

distribution lines used for delivering 

electricity power to final users [IJANS, 

№ 3-4 2010, 418]. 
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INCLUDE 

KC – INCL 

ІС – CONT 

ДС – ENUM – part 

ДС– PART I (passive) 

ФС – ENUM – full (implicitly) 

ФС – PART II + modal verb 

ФС – COVER 

 

INVOLVE 

KC – INCL 

IС – CONT 

ДС – ENUM (full or partial) 

ДС – PART II + modal verb 

ДС – PART I (passive) 

ФС – SIGN EL 

ФС – FR 

ФС – ENV 

 

MAKE UP, CONSTITUTE 

KC – INCL 

IС – COMP 

ДС – COMB (make up) 

ДС – ENUM – full (passive) 

ФС – FORM 

 

 

 

 

 

 

 

Consequently, the link seen by the IP 

layer includes nodes that are not in 

direct communication range of each 

other [CM, November 2009, 108]. 

 

 

 

 

 

The advanced search example involves a 

complex structure of nested UIP 

instances [IJAIS, № 1-2 2014, 128]. 

 

 

 

 

 

 

 

In this article, we first examine the open 

interfaces that make up the mPlane 

architecture [CM, May 2014, 153]. 

All these specified instances finally 

constitute the model of the deployed 

application [IJASM, № 1-2 2014, 118]. 
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FORM (V) 

KC – INCL 

IС – FORM 

ДС– ENUM – full (passive) 

ФС – COMP 

 

HAVE 

КС – POSS 

ІС – OBT 

ДС – QUAL 

ДС – COND 

ФС – INCL 

ФС – PART II 

ФС – EXP 

 

THERE+TO BE 

КС –EXIST 

ІС – INCL 

ДС – ENUM – full 

ФС – ENUM – part (+Appr) 

 

AMONG OTHERS (AMONG 

OTHER THINGS) 

КС –ADD 

ІС – INCL 

ДС – ENUM – part  

ФС – ENUM – full 

 

 

 

 

The base stations form a homogeneous 

PPPon the same plane [CM, September 

2014, 77]. 

 

 

 

Each cable has 276 fibers [CM, January 

2012, 116]. 

 

 

 

 

 

 

 

There are two main components: the 

admission control (AC) and QoE 

expectation (QE) [CM, May 2012, 139]. 

 

 

 

These activities encompass, among 

others, the specification, the 

conceptualisation, and the formalisation 

of the ontology [IJAIS, № 3-4 2010, 214]. 
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Проведений аналіз підтверджує належність зазначених мовних одиниць 

до категорії інклюзивності. 

На синтаксичному рівні мовні засоби інклюзивності входять до складу 

простих, складнопідрядних та складносурядних речень. Тому на 3-му етапі 

дослідження ми проаналізували особливості функціонування лексико-

семантичних одиниць інклюзивної семантики. Зазначимо принагідно, що 

дієслова інклюзивної семантики можуть функціонувати в активному та 

пасивному станах, тому ми дослідили  структуру та семантику відповідних 

синтаксичних конструкцій в активному та пасивному станах і встановили, що 

залежно від вживання дієслова в тому чи іншому стані змінюється і його 

значення.  

У стилістичному сенсі категорія репрезентується метафорою, зокрема 

це метафора “контейнера,” “кола” та “вмісту” та входить до складу 

фразеологічних зворотів інклюзивної семантики типу аs a whole, the whole 

picture, the big picture, a whole bunch, all the way, the best of both worlds.  

На 4-му етапі ми дослідили категорію інклюзивності на рівні тексту і 

встановили, що інклюзивність – це ціле, що містить облігаторні компоненти, 

наприклад, наукова стаття (має заголовок, анотацію, вступну частину, 

матеріали і методи, обговорення, висновки, бібліографію), а також 

факультативні елементи (у даному випадку, анотація до анотації, передмова, 

результати, відомості про автора, подяки тощо). Саме на рівні тексту ми 

розглядаємо основні візуально-риторичні засоби вираження інклюзивності у 

мові науки. 

О.М. Ільченко стверджує, що сучасний науковий дискурс виступає 

своєрідним метадискурсом, який вирізняється низкою дискурсивних ознак 

таких, як використання засобів геджінгу, поширення дискурсивних 

конекторів та різноманітних форм текстових коментарів, що не вводять 

додаткову пропозиційну інформацію, натомість демонструють роль автора у 

конструюванні наукового дискурсу, котрий має на меті полегшити 

сприйняття адресатом тексту шляхом забезпечення його чіткої і лаконічної 
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організації [89, с. 39-40]. В.А. Шаймієв розглядає метадискурсивність як 

намагання автора забезпечити адекватне сприйняття читачем основного 

змісту наукового тексту, а метадискурсивні компоненти, як спеціальні 

модусно-прагматичні засоби, які репрезентують в науковому тексті, його 

прагматико-дискурсивний контекст [174, с. 81-82]. На рівні метадискурсу ми 

розглядаємо основні комунікативні тактики стратегії інклюзивності, які 

допомагають читачеві адекватно сприймати текст. Виділяють текстуальні та 

інтерперсональні метадискурсивні маркери. Тому ми вважаємо, що категорію 

інклюзивності, окрім текстуального, також необхідно розглядати на 

інтерперсональному рівні. О.М. Ільченко відносить до інтерперсональних 

метадискурсивних маркерів маркери епістемічної модальності, апроксимації, 

деперсоналізації, протиставлення, некатегоричного заперечення, оцінні 

номінації. Тож на 5-му етапі дослідження ми проаналізували особливості 

взаємодії мовних засобів інклюзивної семантики з синтаксичними 

конструкціями, що маркують передачу додаткової інформації, 

протиставлення, мінімальний та максимальний ступінь залучення. 

На 6-му етапі нашої розвідки ми розглянули дискурсивну специфіку 

категорії інклюзивності, зокрема взаємозв’язок категорії інклюзивності з 

категорією кількості, посесивності та оцінки, а також її лінгвокультурний та 

композиційний потенціал.  

На останньому 7-му етапі дослідження ми виконали кількісний 

підрахунок експліцитних, імпліцитних та напівімпліцитних засобів 

вираження категорії інклюзивності, встановили питому вагу основних груп 

досліджуваної категорії, її основних підтипів та окремо кожної мовної 

одиниці інклюзивної семантики.  

Отже, в наступному розділі маємо на меті проаналізувати основні 

вербальні (експліцитні, імпліцитні та напівімпліцитні) та візуально-риторичні 

засоби вираження категорії інклюзивності на різних рівнях мови. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

1. Категорії є найбільш загальним поняттям, що уособлюють 

відносини в реальному світі. У філософському трактуванні, категорія 

інклюзивності  представлена більш вузькими категоріями “частина-ціле” та 

“система-елемент.” Ціле складається з частин, але в цій цілісності виникає 

нова якість/ознака, яка не притаманна окремим частинам цілого. Частини 

цілого структурно організовані, вони пов’язані між собою зв’язками 

координації та субординації.  

2. У лінгвістичному сенсі категорія інклюзивності стосується 

“інклюзивної” (inclusive), або політично-коректної (politically correct), 

гендерно-нейтральної (gender neutral) чи антисексистської (non-sexist) мови, 

що вживається задля уникнення сексизму та гендерних стереотипів. 

Інклюзивність також є важливою у контексті соціолінгвістичної дихотомії 

МИ (WE) та ВОНИ (THEY) та “pluralis auctoris.” Ми розглядаємо категорію 

інклюзивності в писемному  англомовному науковому дискурсі як 

когнітивно-дискурсивну категорію, що реалізується у мові науки та 

представлена низкою вербальних (експліцитних, імпліцитних та 

напівімпліцитних) та візуально-риторичних маркерів відповідної семантики. 

3. Категорія інклюзивності на матеріалі мови науки раніше не 

розглядалася і єдиного тлумачення та дефініції терміна “інклюзивність” досі 

не існує. Ми пропонуємо таке визначення цього терміна: інклюзивність – це 

ознака того, що один предмет (частина) є елементом іншого предмета, 

входить до складу іншого предмета, разом з іншими елементами формує 

більший предмет (ціле); або ж один предмет (ціле) складається з декількох 

предметів (частин). 

4. Когнітивна структура категорії інклюзивності є багаторівневою. 

У ядрі знаходиться родове поняття категорії – “інклюзивність”; на другому 

рівні розташовуються прототипні члени, згруповані за ознаками “частини 

утворюють ціле,” на третьому рівні знаходяться групи “ціле містить певні 

частини” та “ціле не містить певних частин.”  
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5. Емпіричним матеріалом нашого дослідження є наукові статті в 

галузі інформаційно-комунікаційних технологій, оскільки нині саме ця 

галузь є однією з тих, що найбільш інтенсивно розвиваються, так як вона 

спрямована на постійні інновацій та прогрес.  

6. Загальнонародна мова та мова науки взаємодіють на етапі 

термінотворення. Загальнонародна мова слугує джерелом для метафоричної 

номінації загальнонаукових та спеціальних термінів. Мовні засоби категорії 

інклюзивності функціонують у загальнонародній мові та у мові науки, що 

свідчить про варіативність досліджуваної категорії. 

7. Для дослідження категорії інклюзивності в англо-

американському науковому дискурсі ми використали загальнонаукові методи 

та методи лінгвістичного аналізу. Вивчення категорії інклюзивності 

проводилося на різних рівнях мови. Так, на лексико-семантичному рівні 

категорія інклюзивності представлена комплексом мовних одиниць, що 

мають у своєму значенні сему інклюзивності; на рівні синтаксису мовні 

одиниці інклюзивної семантики – дієслова та неособові форми дієслів, 

різноманітні лексико-граматичні звороти входять до складу простих та 

складних речень та можуть вживатися в активному та пасивному станах. На 

стилістичному рівні мовні одиниці інклюзивної семантики входять до складу 

фразеологічних зворотів та можуть вживатися як метафора. На рівні тексту 

інклюзивність розглядається як ціле, що складається з певної кількості 

обов’язкових частин та містить низку факультативних елементів. На рівні 

метадискурсу ми розглядаємо основні тактики категорії інклюзивності, що 

використовуються для полегшення декодування інформації. На 

інтерперсональному рівні категорія інклюзивності взаємодіє з іншими 

категоріями наукового дискурсу, зокрема категоріями кількості, оцінки та 

посесивності. 
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РОЗДІЛ 2 

ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КАТЕГОРІЇ ІНКЛЮЗИВНОСТІ В 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ НАУКИ 

Ю.С. Степанов стверджує, що об’єктом лінгвістики була і буде 

залишатись мова в усіх аспектах її історичного існування, в повному об’ємі її 

властивостей та функцій [160, с. 672]. Неможливо описати мову без звернення 

до процесів когнітивної обробки процесу її породження [224, с. 29-30], тому не 

можна описати мовні одиниці інклюзивної семантики, не аналізуючи 

семантичне навантаження цих одиниць. Функціональна типологія мовних 

одиниць інклюзивної семантики у науковому дискурсі ґрунтується на засадах 

функціональної дискурсивної лінгвістики. Її основною метою є вивчення 

функцій об’єкта дослідження та пояснення мовної форми за допомогою її 

функцій [109, с. 218; 138, c. 4; 202, c. 14]. При функціональному підході 

мовна одиниця розглядається як сутність, у якій поєднуються мислення й 

комунікація, враховуються функціональні особливості в процесі 

мовотворення і сприйняття мови. Ми розглядаємо засоби вираження 

інклюзивності в мові науки, зважаючи на семантичне значення та їх 

функціональне навантаження. 

 

2.1. Експліцитні засоби вираження інклюзивності у мові науки 

Вивчаючи питання “значення” та “смислу,” американський лінгвіст 

Г.П. Грайс виділяє в прагматичному значенні експліцитні та імпліцитні 

компоненти [212, c. 55]. Б. Мюллер визначає експліцитність як ознаку 

сигніфіката, який безпосередньо пов’язаний з денотатом, коли із жодної 

іншої ознаки логічно не можливо вивести той же сигніфікат [228, c. 89]. 

Експліцитна інформація виражає поверхневий зміст повідомлення, що без 

зусиль декодується реципієнтом. Експліцитні засоби вираження 

інклюзивності – це формально репрезентовані і марковані інклюзивні 

одиниці, в семантичній структурі яких міститься явно виражена сема 

інклюзивності. До них належать:  
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 Дієслова та фразові дієслова to include, to contain, to consist of, to 

involve, to integrate, to combine, to form, to comprise, to cover, to be composed of, 

to constitute, to group, to surround, to exclude, to merge, to mix, to encompass, to 

entail, to make up, to embrace, to be made up of, to enclose, to blend, to circle, to 

wrap up, to encircle, to amalgamate, to envelop;  

  Іменники system, section, (a)part, set, element, group, network, 

segment, team/crew, container, portion, envelope, formation, circle, contents, 

fragment, family, inclusion, involvement, (a)whole, exclusion, constituent, 

constitution, reservoir, makeup; 

 Прикметники complete, whole, partial, universal, comprehensive, 

exclusive, multi-purpose, inclusive, encompassing, all-purpose, all-encompassing; 

 Граматичні конструкції let us/let’s + V, to range from…to; 

 Заперечні звороти із експліцитним запереченням not, no, without, 

neither…nor. 

До збірних іменників, що позначають деяке ціле, яке складається з частин 

відносимо лексичні одиниці (system, set, group, network, team/crew, container, 

family, reservoir, (a)whole, які експліцитно маркують інклюзивність, наприклад: 

The second set of traffic pattern consists of 70% RT active users and 30% of 

NRT active users [IJANS, № 3-4 2011, 254].  

 Найчисельнішою мовною одиницею інклюзивної семантики,  що 

експліцитно позначає інклюзивність, є іменник system – 10537 випадків 

вживання. Наприклад: 

The basic module of the system is composed of a Master Node (MN), which 

has superior computational and energy resources and is connected to a remote 

database via TCP/IP over UMTS [IJANS № 1-2 2011, 28]. 

Характерною ознакою вживання цього іменника є те, що в 40% 

випадків system зустрічається в “ланцюжках” інклюзивної семантики. У 

наведеному прикладі бачимо поєднання іменника system та фразового 

дієслова to be composed of, причому, іменник system позначає ціле, яке 

складається з частин.   
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Інші іменники, що експліцитно маркують інклюзивність, – це іменники 

“частини.” Сюди відносяться такі лексичні одиниці: section, (a)part, element, 

segment, portion, contents, fragment, – оскільки вони завжди позначають 

частину цілого, наприклад: 

In this new stream of experimentation, geared towards interaction and 

edutainment, the researcher finally becomes part of a system through which to 

study and interpret space [IJAIS, № 3-4 2010, 163]. 

Хоча в досліджуваному матеріалі ми знаходили випадки вживання 

іменників “частин,” які складаються з певної кількості частин, тобто частини 

виступають цілим, наприклад: 

The architecture, called VirtualBio, is composed of three main components: 

a Master Node (MN), a part consists of the Physical Worker Nodes (PWN) that set 

the grid environment while a part consists of Virtual Worker Nodes (VWN) that set 

the virtualized environment [IJANS, № 3-4 2012, 328]. 

Ще одна група іменників, що експліцитно передає інклюзивність, – це 

іменники “формування,” до яких відносимо мовні одиниці formation, constituent, 

constitution, makeup. Вони позначають процес утворення цілого, наприклад: 

The makeup of both documents is very similar [IJASM, № 1-2 2010, 50]. 

Найчисельнішою мовною одиницею, що експліцитно виражає 

інклюзивність поміж дієслів у мові науки, є дієслово to include (9992 випадків 

вживання), оскільки воно виражає основне значення інклюзивності – 

містити (частини в цілому), включати (частини в ціле), складатися з 

(частин) [252, c. 294; 255]. У словниках International Communication: Science, 

Technology, Education, Journalism та Longman Dictionary of Contemporary 

English зазначається, що якщо необхідно зазначити ціле, яке складається з 

частин, і наводити повний перелік цих частин, слід використовувати дієслово 

to comprise або ж фразові дієслова to consist of, to be composed of, to be made 

up of, якщо ж немає необхідності наводити повний перелік частин, 

використовуємо дієслово to include [252, с. 121; 266, c. 822]. Наприклад: 

For example, Muradand Fuja proposed a composite trellis, made up of a 
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Markov source, a Variable Length Code (VLC), and a channel decoder’s state 

transitions, to exploit a priori source statistics [IJAT, № 3-4 2013, 143]. 

These models are composed of five processes: peer join/leave, peer 

exchange information, peer selection, buffer organization and segment scheduling 

[IJANS, № 1-2 2012, 12]. 

The network consists of 4Oklahoma Mesonet stations and 36 sites mounted 

on traffic signals [IJANS, № 3-4 2010, 324]. 

У цих прикладах наводиться повний перелік частин (в тому числі і 

числовий перелік), з яких складається ціле. Порівняймо з наступним 

прикладом, де зазначається лише одна частина цілого: 

G.8031 includes an Automatic Protection Switching (APS) protocol 

[CM, March 2009, 37]. 

Дієслова to involve, to surround, to enclose, to encircle, to envelop, to 

embrace, to entail, to cover, to wrap up, to circle позначають ціле, яке 

складається з певної кількості частин (у цьому випадку перелік може бути як 

повним, так і частковим), наприклад: 

QoS should also embrace other user-centric terms and concepts such as 

QoS perceived by users (QoP) or QoS required by users (QoSR) [CM, January 

2014, 197]. 

ComSoc must expand its horizon to accommodate the entire ICT industry 

and must provide services to all the engineers involved in the converged ICT 

industry [CM, October 2014, 12].    

Зазначимо принагідно, що більшість лексичних одиниць цієї групи 

виконують функцію метафори інклюзивної семантики. 

Не менш важливим експліцитним засобом вираження інклюзивності в 

мові науки є дієслово to contain, яке вживається на позначення того, що ціле 

містить певну кількість частин, як-от: 

Finally, streaming applications contain audio and video broadcasting 

services such as Internet radios, IPTV, and VoD [IJAIT, № 1-2 2012, 15]. 
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Дієслова to constitute, to make up, to form позначають процес 

формування цілого, оскільки основним їх значенням є складати (ціле), 

формувати (ціле) [252, c. 121, 489], якщо вони вживаються в активному 

стані, наприклад: 

All these specified instances finally constitute the model of the deployed 

application [IJASM, № 1-2 2014, 118].  

Або ж складатися з [252, c. 121], якщо ці мовні одиниці вживаються в 

пасивному стані, як-от: 

The second part is made up of optional user-defined TIM modules, which 

provide a coherent set of network functionalities related to IP and upper layers 

that are executed by the nodes [CM, December 2010, 135]. 

Ще одна група дієслів інклюзивної семантики включає такі лексичні 

одиниці: to integrate, to combine, to mix, to group, to merge, to blend, to 

amalgamate. Вони вживаються на позначення процесу об’єднання для 

подальшого формування цілого, наприклад:  

Pt and Qt are combined to form the population Rt [IJAIT, № 3-4 2014, 250]. 

Прикметники інклюзивної семантики, що експліцитно маркують 

інклюзивність, можна умовно розділити на дві групи: ті, що маркують повне 

включення частин (complete, whole, universal, comprehensive, multi-purpose, 

inclusive, encompassing, all-purpose, all-encompassing), та ті, що передають 

часткове включення частин (partial) або взагалі відсутність включення 

(exclusive), наприклад: 

After the timeout expires, the operation returns this whole set of messages 

[IJAIS, № 1-2 2011, 4]. 

Partial aspects of the algorithms were previously presented [IJANS, № 1-2 

2010, 42]. 

Отже, експліцитні засоби вираження є найбільш виразними засобами 

передачі інклюзивності у мові науки. 
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2.2. Засоби вираження імпліцитної інклюзивності у науковому 

дискурсі 

Відмова від дослідження мови, як чітко структурованої абстрактної 

системи, стала поштовхом для аналізу імпліцитних засобів передачі 

інформації. Як правило, дефініцію імпліцитної інформації подають у 

порівнянні з експліцитною. Так, наприклад, якщо експліцитна інформація 

виражає поверхневий зміст повідомлення, що без зусиль декодується 

реципієнтом, то імпліцитна інформація за своєю суттю наближається до 

екстрасмислової, емоційної інформації, вона ніби надбудовується над власне 

смисловою інформацією. А.І. Паславська вказує, що імпліцитна інформація є 

обов’язковою для тексту, її розуміння досягається за допомогою декодування 

поверхневої та глибинної структури тексту [144]. Ф.С. Бацевич вважає, що 

при введенні імпліцитного змісту важливу роль відіграють контекст і 

ситуація спілкування [20, с. 157-158]. Г. Кларк стверджує, що процес 

конструювання імплікацій є прагматично спрямованою діяльністю, що 

полягає у поєднанні конвенційно відомої (given information) та нової 

інформації (new information). Для визначення відомої та нової інформації 

необхідно залучити фонові знання, які допомагають зрозуміти імплікацію 

певного речення [193, c. 170].   

Імпліцитні засоби вираження інклюзивності – це мовні засоби, в 

значенні яких інклюзивність не знаходить прямого вербального втілення, 

натомість є прихованою і виражається опосередковано, без залучення 

специфічних лексичних і граматичних індикаторів. До таких засобів 

належать: 

 Словосполучення: among other things (among others)/ inter-alia (i.a.); 

 Іменники: dialog/communication, community, house, realm, compass;  

 Дієслова: to share, to communicate, to house, to compass. 

Вираз among others (among other things), як імпліцитний засіб 

вираження інклюзивності в мові науки, вживається для позначення 
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додаткових частин, які входять до складу цілого, тобто наводиться частковий 

перелік частин, як-от: 

OSSIE was developed at Virginia Tech, and has become a major Linux-

based open source SDR software kit, sponsored by the U.S. National Science 

Foundation (NSF) and the Joint Tactical Radio System (JTRS), among others 

[CM, March 2011, 91]. 

У цьому реченні згадуються лише дві організації, які є спонсорами 

проекту OSSIE, вираз among others вказує, що є й інші, хоча вони і не 

зазначаються в реченні. Розглянемо ще один приклад:    

To this end, different application programming interfaces (APIs) and 

interfaces were defined allowing resellers to, among other things, provision, 

manage, and charge their clients [CM, August 2012, 124]. 

Інколи задля атракції уваги читачів імпліцитний маркер інклюзивності 

може займати ініціальне положення, наприклад: 

Among other things, this is connected with the fact that the virtulization 

principle is built in many discussed Future Internet (FI) architectures [IJANS, № 1-2 

2012, 139]. 

Синонімом виразу among other things (among others) є словосполучення 

inter alia або скорочено i.a.,наприклад: 

Global data and knowledge reuse (e.g., traffic environments have a common 

infrastructure, which inter alia provides means for storing and sharing of traffic 

information; agents may access external information sources located, for example, 

in the Internet) [IJAIS, № 3-4 2010, 291]. 

For example, the duplication of rthe1 requires i.a. the duplication of rax 

[IJANS, № 1-2 2010, 256]. 

Мовні одиниці сommunity – communicate – communication/dialog – є 

імпліцитними одиницями інклюзивної семантики. М. Адлер у своїй книзі 

“How to Speak, How to Listen” (2008) писав: “Without communication, there can 

be no community. … Human beings cannot form a community or share in 

a common life without communicating with one another” [181, c. 15-16]. 



62 
 

Розглянемо приклади з нашого матеріалу дослідження: 

It is well known that users do not seriously consider what they are doing 

when they are invited to click quickly through dialog boxes [CM, April 2013, 25]. 

The ACF stores the unique MCCF dialog ID (from the CONTROL message 

header) together with the ID of the new request generated toward the WAG [CM, 

December 2011, 140]. 

In the socio-economic context marked by the need to communicate any time 

and anywhere, use of Mobile Ad hoc NETworks (MANET) in the communication 

chain is essential [IJANS, № 1-2 2015, 17]. 

У цих реченнях мовні одиниці communication та dialog імпліцитно 

маркують інклюзивність. 

Іменник community імпліцитно позначає ціле, що складається з певної 

кількості частин, наприклад: 

The “fanzine” movement (magazines created by fiction followers who 

create non-canonical stories) gave way to the apparition of internet 

communities of novel, movie and TV-series fans that gathered at forums, shared 

their stories, and catalogued their fiction worlds using tools as wikis [IJAT,    

№ 1-2 2013, 12]. 

Among these, an open platform called GNU Radio has prevailed firstly in 

the academic community and it is becoming frequently adopted even in industrial 

projects [IJAT, № 3-4 2013, 113]. 

Дієслово інклюзивної семантики to communicate, як правило, 

вживається як стилістичний засіб персоніфікації, наприклад: 

Web applications communicate with one or several servers, and sometimes 

need the ability to make part of the computation in the browser [IJAIT, № 1-2 

2014, 63]. 

Monitor modules that communicate with other MTs are connected to other 

Brokers and modules can be added to support multipoint monitoring needs 

[IJASM, № 1-2 2011, 5]. 
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Ще одна імпліцитна мовна одиниця інклюзивної семантики – дієслово 

to share, в цьому випадку воно експлікується за допомогою прикметника 

common (common life). Розглянемо приклади з нашого матеріалу 

дослідження: 

This is not surprising, as the two problems share a common optimal plan 

length and MS-UC1 comprises almost double the web services than P-10 [IJAIT, 

№ 3-4 2013, 125]. 

Congestion games [15, 16] are a class of noncooperative games where 

players share a common set of strategies [IJASM, № 1-2 2011, 47]. 

До імпліцитних засобів інклюзивності можна віднести і мовну 

одиницю realm, оскільки вона приховано та глибинно імплікує 

інклюзивність, причому  лише у деяких контекстах (як, наприклад, у випадку 

the realm of (specific) techniques, що, власне, імплікує the set of (specific) 

techniques на відміну від the realm of communication technologies), адже 

основна функція цього іменника – позначати певну сферу, галузь тощо. 

Наприклад: 

In particular, we here discuss the adoption of the IP Multimedia System 

(IMS) to M2M realms [IEEE Communications Magazine, November 2011, 50]. 

The envisioned new scheme has serious implications and significant 

benefits which go far beyond the realm of transportation problem [CM, 

November 2011, 112]. 

Хоча імпліцитні засоби вираження прямо не маркують інклюзивність, 

вони є невід’ємними засобами вираження категорії інклюзивності у мові 

науки та заслуговують на розгляд через свій інтерпретаційний потенціал, 

імплікації та інференції, що є важливим для адекватної рецепції та 

продукування  наукового доробку. 
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2.3. Напівімпліцитні засоби вираження категорії інклюзивності  у 

мові науки 

При дослідженні категорії інклюзивності в писемному науковому 

дискурсі, окрім експліцитних та імпліцитних засобів вираження, ми 

виділяємо також напівімпліцитні. Якщо експліцитні засоби вираження 

інклюзивності є мовними одиницями, у яких явно виражена сема 

інклюзивності, а імпліцитні – такі, де сема інклюзивності є прихованою, то 

напівімпліцитні засоби – це мовні одиниці з напів’явною/напівприхованою 

семою інклюзивності (передусім звороти та конструкції, що містять подвійне 

заперечення). Напівімпліцитними засобами передачі інклюзивності в 

англійській мові науки є: 

 Дієслово to have; 

 Граматичні конструкції: there + to be (+Appr) та include…but (be) 

not limited to (including…but (be) not limited to); 

 Фразеологічні звороти: at least, not restricted, to say nothing of/(the) 

last but not least, this list by no means exhausts the (many) types of ... 

Розглянемо функціонування напівімпліцитних засобів вираження 

категорії інклюзивності у писемному англо-американському науковому 

дискурсі. Посесивне дієслово to have позначає приналежність частин цілому. 

Наприклад:  

The home M2M network is essentially a heterogeneous network that has a 

backbone network and multiple subnetworks [CM, April 2011, 45].   

Напівімпліцитний засіб вираження категорії інклюзивності –

конструкція there + to be + Аppr, позначає приблизну кількість частин, що 

входять до складу цілого, тобто наводить частковий перелік частин, 

наприклад: 

There are multiple test-beds for specific developments [IJAT, № 3-4 

2012, 143]. 



65 
 

Напівімпліцитна граматична конструкція there + to be – вказує на 

приналежність однієї частини в складі цілого і позначає повний перелік 

частин в цілому, як-от: 

Any action entity can read all data of all the other action entities, but, for 

each specific set of data, there is only one action entity which is allowed to modify 

it [IJAIT, №1-2 2013, 17]. 

Вираз include…but (be) not limited to (including…but not (be) limited to) 

імплікує частини, що входять до складу цілого, але не зазначаються в 

переліку. Наприклад:  

These factors include, but are not limited to, specialization on different 

technical domains, costoptimization through usage of shared infrastructure 

and services, and regulation policies imposed by national laws [IJAIT, № 1-2 

2012, 34]. 

Тобто, окрім частин (specialization on different technical domains, cost 

optimization and regulation policies), які входять до складу цілих (these factors), 

є й інші частини, хоча вони не зазначаються в переліку. 

До напівімпліцитних засобів інклюзивності належить і досить 

маловживаний зворот   this list by no means exhausts the (many) types of ..., який 

становить інтерпретаційну складність через подвійне заперечення, що 

ускладнює когнітивну обробку інформації. 

Словосполучення на позначення мінімального ступеня залучення 

частин до цілого – граничний деінтенсифікатор at least, який позначає 

граничну межу на шкалі (імплікуючи “менше неможливо”), ми також 

відносимо до напівімпліцитних засобів вираження інклюзивності, наприклад: 

From a transformation point of view, the MDA deals with models that are 

directly involved in a transformation. This can involve at least one model [IJAIS, 

№ 3-4 2014, 621]. 

A server is considered available if it has at least one path to a gateway, 

represented by a triangle in the figure [CM, October 2014, 59]. 
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Зазначимо принагідно, що в цих реченнях присутні “ланцюжки” 

мовних одиниць інклюзивної семантики. Так у першому реченні бачимо 

поєднання експліцитного та напівімпліцитного засобу вираження, тоді як у 

другому поєднуються дві напівімпліцитні лексичні одиниці.  

Аналізуючи матеріал дослідження, ми натрапили на ще одну мовну 

одиницю інклюзивної семантики not restricted, яка напів’явно позначає 

інклюзивність, наприклад:  

Service delivery itself may be accomplished without the involvement of 

Xenos, and is not restricted to any particular network protocol or address space 

[IJAIT, № 3-4 2011, 92]. 

У цьому випадку not restricted позначає потенційне залучення  інших 

частин до цілого – власне подвійне заперечення, яке знімає негацію та є 

асертивним твердженням (імплікація: не обмежується, тобто може містити). 

Тут спостерігаємо “ланцюжок”  мовних засобів  інклюзивної семантики, 

зокрема дієслів в активному та пасивному станах, що свідчить про мовну 

варіативність досліджуваних одиниць. 

Фразеологічний зворот to say nothing of (та синонімічний для нього 

зворот (the) last but not least) маркує емфатичне введення додаткових частин, 

що входять до складу цілого, та імплікує “не менш важливим є і” + назва 

певного складника),” наприклад: 

The major parameters used to determine approach effectiveness are switch 

scalability and switching speed, to say nothing of cost [CM, September 2013, 50]. 

Last but not least, in contrast to TCP, SCTP offers unordered transport, 

meaning a lost packet does not delay delivery of succeeding packets [IJAT, № 3-4 

2011, 282]. 

Отже, напівімпліцитні засоби є невід’ємними засобами вираження 

категорії інклюзивності в сучасному науковому дискурсі, що ще раз вказує 

на різнопланову структуру сучасного англо-американського наукового 

дискурсу. 
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2.4. Функціонально-семантичні підтипи інклюзивності у мові науки 

Дискурсотвірні можливості категорії інклюзивності визначаються її 

функціонально-семантичними особливостями. Враховуючи структуру та 

семантику мовних одиниць інклюзивної семантики, послуговуючись 

компонентним аналізом та аналізом опозицій, ми виділяємо такі 

функціонально-семантичні підтипи категорії інклюзивності: 

2.4.1. Ціле складається з частин (частковий перелік). Цей підтип 

інклюзивності представлений передусім дієсловом to include; іменниками 

section; (a)part; element; segment; portion; fragment; inclusion; прикметниками 

partial та inclusive; граматичною конструкцією there + to be + Appr; та 

фразеологічними зворотами among other things (among others)/inter alia (i.a.); 

not restricted; to say nothing of/(the) last but not least. Група є домінантною з 

поміж інших груп, що маркують інклюзивність, оскільки має спільну сему –

incl– з категорією інклюзивності (category of inclusiveness).  

Послуговуючись результатами нашого дослідження, можемо зробити 

висновок, що якщо дієслово to include вживається в активному стані, воно 

набуває значення містити (частини в цілому) або складатися з (частин), що 

наочно можна представити формулою: ЦІЛЕ + INCLUDE (містить, 

складається з) + (ПЕРЕЛІК)(КІЛЬКІСТЬ) ЧАСТИН, наприклад: 

QoS metrics used in this method include received signal strength, packet 

delivery ratio of control packets [IJANS, № 1-2 2015, 19]. 

У словниках [269] та [271] вказано, що мовна одиниця include має 

ширше значення, ніж, наприклад, consist of, comprise, be composed of, або be 

made up of, оскільки може імплікувати необмежену кількість частин, що 

входять до складу цілого (саме в цьому випадку може наводитись перелік). 

Як правило, в таких випадках використовуються маркери неозначеного 

перелічення (зокрема вирази etc, so on), наприклад:  

Examples include payments (large as well as small amounts), ticketing, 

coupons, etc [IJAIT, № 3-4 2012, 84]. 
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Such scenarios include, for example, virtualization capability enlargement, 

resource optimization, provisioning of distributed IaaS, PaaS, and SaaS spread 

over different clouds, power saving and so on [IJAIT, № 1-2 2011, 16]. 

Дієслово to include може набувати також значення включати (частини 

в ціле), як правило, в таких випадках йому передує модальне дієслово, що 

наочно можна представити формулою: ВИКОНАВЕЦЬ ДІЇ + (часто 

модальне дієслово) + INCLUDE (включає) + (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) 

ЧАСТИН + ЦІЛЕ, наприклад: 

Referring again to Fig. 2, due to the uncoordinated channel access of node 

SS6, which is outside the extended neighborhood of node SS3 and may cause 

collisions at node SS4, we must include link 7 (SS6 → SS7) in the collision domain 

CD4 [IJAIT, № 1-2 2010, 79]. 

У цьому прикладі бачимо використання так званого “pluralis auctoris,” 

що передається за допомогою інклюзивного займенника МИ (WE), який 

використовується для залучення читача до співпраці. 

Якщо мовна одиниця include вживається в пасивному стані, вона 

позначає, що частини містяться в цілому, що наочно можна представити 

формулою: (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН + INCLUDE (в пасивному 

стані) + ЦІЛЕ, наприклад: 

In this pilot program, QR codes were included in the tombstone wall labels 

placed next to artworks in the gallery [IJAT, № 1-2 2015, 10]. 

Трапляються випадки порівняння частин з іншими частинами, що 

досягається за допомогою маркерів категорії порівняння, наприклад, частки as: 

End-user preferences or business rules could be included as deployment 

policies, so the process can be executed automatically without human interaction 

[CM, June 2009, 168]. 

У цьому реченні використання модального дієслова could позначає 

можливість включення одних частин (end-user preferences or business rules) як 

інших частин (deployment policies), тобто частини ототожнюються.  
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Похідним від дієслова to include є іменник inclusion, який також 

експліцитно виражає інклюзивність у мові науки, наприклад: 

The results indicate high acceptance of wallet MPS that support additional 

functionalities such as loyalty card inclusion [IJAIT, № 3-4 2014, 183]. 

Іменник inclusion зустрічається і у власних назвах, зокрема the 

HIMALIS (Heterogeneity Inclusion and Mobility Adaptation through Locator ID 

Separation in New Generation Network) [IJAIT, № 3-4 2011, 112], назва 

підходу, який забезпечує функції мобільності для передачі оптимізації та 

підтримку протоколів рівня гетерогенної мережі.  

Для включення частин до цілого може використовуватись конструкція 

inclusion + of, що відноситься до категорії посесивності, як-от:  

The functionality of the designs is ensured with the inclusion of a feedback 

mechanism that influences the rule selection process [IJASM, № 1-2 2010, 57]. 

Іменник (a)part використовується для позначення частин, з яких 

складається ціле, наприклад:  

Network environment state consists of three main parts: user activity, 

shared hardware resources, network state [IJANS, № 3-4 2011, 365]. 

 В авторитетному джерелі зазначено: “Arguably,  the phrase “part of”, as 

opposed to “a part of”, is more dramatic, literary,  and is more common in writing.  

It also has a more professional tone. “Part of” might also be preferable when you're 

referring to a section or a segment” [87, 23]. У цьому випадку говоримо про 

частину цілого, як-от: 

This is a key part of resource management in M2M and is an assignment 

problem, where radio resources need to be allocated to competing entities [CM, 

April 2014, 78]. 

Те ж стосується й інших іменників, що позначають частини цілого, 

наприклад: 

This group includes segments that are reffered to, as well as updated by 

multiple processors in each simulation time step [CM, March 2009, 162]. 
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For example, a machine scheme is normally composed of elements such as 

machine architecture, operating system, number of CPU, etc [IJAIS, № 1-2 2010, 30]. 

До того ж, у цих реченнях бачимо використання “ланцюжків” мовних 

одиниць інклюзивної семантики. 

Прикметник inclusive надає іменникові (частині) позитивної оцінної 

номінації, характеризуючи частину як таку, що все охоплює, як-от у 

наступному прикладі: 

A number of specific inclusive techniques are applied to the login 

mechanism of a web service in the course of the redesign of this site [IJAIS, № 3-4 

2010, 303]. 

Поєднання займенника всеохоплюючої семантики all (який виконує 

підсилювальну функцію), та прикметника including також позначає частину 

як всеохоплююча, наприклад:  

In packet switching, like in IP-networks, the routing is an all-including 

procedure, as it is combined with the packet forwarding to the next hop which will 

be then in charge for further routing and forwarding [IJAIT, № 1-2 2011, 74]. 

Вживаючись у граматичній формі дієприкметника минулого часу 

(Participle II), мовна одиниця include також виконує функцію прикметника, 

наприклад: 

The included task graphs describe periodic applications [IJASM, № 1-2 

2013, 107]. 

Граматична конструкція there + to be + Аppr позначає приблизну 

кількість частин (наводиться частковий перелік частин), що входять до 

складу цілого. Залежно від апроксимативного маркера, кількість частин може 

бути великою, як-от у прикладі: 

There are numerous implementations of conventional SIP servers and SIP 

softphones on various OS platforms [IJAT, № 3-4 2012, 112]. 

Або ж невеликою, якщо вживається відповідний маркер апроксимації, 

наприклад:  
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There are several Open Flow controllers available, e.g., NOX, Flood Light, 

Beacon, POX, and Trema [IJANS, № 3-4 2014, 164]. 

Зазначимо принагідно, що в цьому реченні вживається конструкція 

there + to be + Аppr і наводиться перелік частин за допомогою маркера 

екземпліфікації e.g., що входять до складу цілого (NOX, Flood Light, Beacon, 

POX, and Trema). 

Також, у реченні може зазначатися ціле, як-от у наступному прикладі:   

In 3D CVEs there are a lot of 3D objects and avatars present in a 3D space 

[IJAIS, № 3-4 2013, 266]. 

Отже, зважаючи на різноплановість мовних одиниць цього підтипу їх 

функціонування в реченнях та питому вагу, можемо вважати їх основним 

засобом вираження категорії інклюзивності в англо-американському 

писемному науковому дискурсі, особливо це стосується дієслова to іnclude, 

яке експліцитно передає інклюзивність.  

2.4.2. Ціле складається з частин (повний перелік). Ще одна важлива 

група лексичних одиниць, які маркують інклюзивність, представлена 

дієсловом to comprise; фразовими дієсловами to consist of; to be composed of; 

to be made up of; граматичними конструкціями there + to be; to range 

from…to; include…but (be) not limited to (including…but (be) not limited to); 

виразом this list by no means exhausts (many) types of…; та іменником realm, 

які вживаються, коли йдеться про різноманітні системи, суміші, переліки. 

Проаналізувавши емпіричний матеріал дослідження, ми встановили, що 

особливості вживання дієслів та фразових дієслів цього типу наочно можна  

представити моделлю: ЦІЛЕ + COMPRISE, CONSIST OF, BE COMPOSED 

OF, BE MADE UP OF (складається з) + (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) 

ЧАСТИН.  

За кількістю вживання домінантною одиницею цього типу є фразове 

дієслово consist of – 2915 прикладів вживання, на відміну від comprise – 943 

прикладів, be composed of – 739 та be made up of – 73. Для того, щоб пояснити 

такі показники пропонуємо таку шкалу: 
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MAX formal        be made up of 

                           be composed of 

                           comprise 

MIN informal     consist of 

З цієї шкали видно, що найбільш часто уживаною одиницею є consist 

of, тоді як be made up of є максимально формальною мовною одиницею. 

В одному з останніх лексикографічних джерел зазначається: 

“Comprise” is used correctly if the writer precedes the verb with a group noun 

(one that refers to a set or collection), and follows the verb with a complete listing 

of the components of the set. Put simply, the whole comprises its parts” [252, с. 

121], тобто зберігається порядок слів, коли спочатку зазначається ціле, а 

потім наводиться повний перелік частин, з яких воно складається, наприклад: 

The multi-sensor system comprises: 1) a control unit (CU) that is placed on 

the operational centre, 2) a number of sensor control units (SCUs) that form a 

mobile adhoc sensor network capable of near real-time data transfer, 3)sensor 

platforms, such as unmanned air or land vehicles, 4)different types of sensors, and 

5)new algorithms for multisensory collaboration [IJAT, № 1-2 2011, 62]. 

Те ж саме стосується й інших мовних одиниць цієї групи, наприклад: 

Fixed broadband access networks are made up of fiber, copper, coaxial 

cable, and power line solutions [CM, January 2014, 84]. 

У наступному реченні автор не тільки наводить повний перелік частин, 

що входять до цілого, але і вказує точну кількість цих частин (за допомогою 

кількісного числівника): 

As Figure 12 shows, the fuzzy logic system is composed of three processing 

units: fuzzification, fuzzy inference rules base engine and a defuzzification unit 

[IJANS, № 3-4 2013, 183]. 

Окрім основних значень, складатися із та містити, включати, 

охоплювати сomprise на відміну від consist of, be composed of та be made up of 

має додаткове значення складати (ціле), формувати (ціле) [252, с. 121; 266; 

269], яке є Usage problem в англійській мові. В такому випадку порядок 
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значущих елементів у реченні змінюється. Наочно це можна представити 

моделлю: (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН + COMPRISE (складають) 

+ ЦІЛЕ, наприклад: 

Two MPs that have a logical CFM connection comprise a maintenance 

entity (ME) [CM, September 2012, 69]. 

Це питання є досить спірним, оскільки вживання лексеми comprise в 

такому значенні іноді заперечується. В словниках (напр. Oxford Dictionaries, 

Random House Kernerman Webster's College Dictionary, The American Heritage 

Dictionary of the English Language) зазначається, що першопочаткове значення 

лексеми comprise – складатися із, включати (в себе), містити (в собі), 

датованого ХV ст., з кінця XVIII ст. набуває додаткового значення складати 

ціле, формувати ціле (to form, to constitute, to compose) [269; 270; 271]. 

Е. Гауерс, редактор другого видання A Dictionary of Modern English 

Usage (Fowler’s Modern English Usage) (1965), різко критикує вживання 

лексеми comprise в значенні складати, формувати (ціле): “Поширене 

використання comprise як синоніма compose або constitute є безглуздям і 

непростимим виснаженням нашого словникового запасу” (переклад наш – 

Я.Б.) [204, c. 55]. Цієї ж думки дотримується Б. Гарнер, зазначаючи: “the 

parts compose the whole; the whole comprises the parts” [206, c. 170]. Хоча 

тридцять років потому, вже в третьому виданні A Dictionary of Modern 

English Usage (Fowler’s Modern English Usage) (1996) Р.У. Бьорчфілд 

(редактор третього видання) вказує, що ми не можемо ігнорувати вживання 

такої конструкції (comprise = constitute, compose, form) [250].  

Хоча вживання прийменника of при використанні comprise в активному 

стані (на відміну від мовних одиниць consist of, composed of, made up of) 

вважається неприпустимим, утім у досліджуваному матеріалі ми натрапляли 

на такі випадки, як-от: 

Nodes comprise of an embedded PC, 802.11 a/b/g interface, and various 

sensors for monitoring weather conditions and air pollutants [CM, November 

2011, 62]. 
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Слід принагідно зазначити, що якщо наведений вище приклад є справді 

небажаним і граматично некоректним, усе ж існує один випадок, а саме: 

компресивна, згорнена пасивна конструкція that is/was comprised of – 

comprised of, яка притаманна здебільшого заголовкам наукових статей:  

Design of broadband compact size antenna comprised of printed 

                                                                  (that is comprised of) 

planar dipole pairs [Progress In Electromagnetics Vol. 12, 2009, 99-109]. 

Вживання згорненої пасивної конструкції можна прослідкувати й при 

вживанні інших мовних одиниць цієї групи, зокрема у текстах статей, 

наприклад: 

A study of reception and rectification of broadband signals using rectanna 

array for low-power density RF radiation was studied in [18], where a rectenna 

array composed of 64 elements was used [JTSM, September 2013, 1]. 

(that is composed of)  

A vehicular ad hoc network (VANET) is a multihop ad hoc network made up 

                                                                                (that is made up of)  

of vehicles that communicate among them by exploiting wireless technologies 

(typically) belonging to the 802.11 family [CM, January 2014, 95]. 

Якщо фразове дієслово to consist of вживається лише в активному стані, 

то фразові дієслова to be composed of та to be made up of навпаки вживаються 

лише в пасивному стані, наприклад: 

An alternative approach is grid based, where the search space is made up of 

tessellated (generally rectangularly) cells which are either occupied by obstacle or 

not (free) [IJAIS, № 3-4 2010, 180]. 

Wireless multihops networks are composed of relay nodes that facilitate 

client connectivity through multihop wireless paths [CM, March 2012, 89]. 

Водночас найбільше дискусій викликає питання саме щодо вживання 

конструкції be comprised of. З кінця ХІХ ст. comprise починають вживати в 

пасивному стані: be comprised of як синонім першопочаткового значення 
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складатися із, включати (в себе), містити (в собі) [266; 269-271]. Наведемо 

приклад з нашого матеріалу: 

Consider an isolated LTE cell, comprised of a macro-cell eNB and a 

number of randomly-located HeNBs, as shown in Fig.1 [CM, August 2011, 155]. 

Б. Брайсон у своєму довіднику “Dictionary of Troublesome 

Words”(1984) промовисто зазначив: “Якщо ви нічого не запам’ятаєте з цієї 

книги, запам’ятайте принаймні, що конструкція “be comprised of” не 

вживається ніколи” (переклад наш – Я.Б.) [190, c. 45]. Дж. Палам, професор у 

галузі загального мовознавства Единбурзького Університету і співавтор “The 

Cambridge Grammar of the English Language” вказує на те, що конструкція  be 

comprised of не може бути пасивною конструкцією від comprise. Comprise 

входить до класу дієслів, після яких вживається іменникова конструкція 

(перелік частин, з яких складається ціле) в функції додатку, ключовим 

моментом є те, що після comprise ми не можемо вживати прийменниковий 

зворот, що починається з of. Якщо ж утворювати пасивну форму від comprise, 

то отримаємо be comprised by [250]. Наприклад: 

The adaptation layer performs header compression of IPv6 and transport layer 

headers, creating a new header comprised by a few bytes [CM, May 2012, 108].  

The American Heritage Guide to Contemporary Usage and Style фіксує той 

факт, що заперечення щодо вживання цього звороту значно зменшилось: 

якщо ще в 1965 році 53 % спеціалістів вважали вживання звороту be 

comprised of неприйнятним, то в 1996 тієї ж думки дотримувались лише 35% 

[272]. Навіть словники Oxford Dictionaries та Longman Dictionary of 

Contemporary English, наводячи визначення лексеми comprise, зазначають: 

Comprise – consist of; be made up of; 

                   be comprised of somebody/ something 

                   documents are comprised of words [266; 269]. 

А словник Random House Kernerman Webster's College Dictionary вже 

офіційно фіксує be comprised of як ідіоматичний зворот [270]. 
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Граматичну конструкцію to range from…to маємо на меті розглянути в 

функції метафори. 

Отже, проаналізувавши цей підтип інклюзивності, можемо 

стверджувати, що він презентує ціле, що складається з частин (але, на 

відміну від попереднього, містить повний перелік цих частин). 

2.4.3. Ціле та його частини. Ця група на позначення інклюзивності 

представлена дієсловами to involve; to cover; to surround; to entail; to embrace; 

to enclose; to circle; to encircle; to envelop; іменниками envelope; circle та 

involvement та  фразовим дієсловом to wrap up, що вживаються, коли ідеться 

про процес, подію, інструменти, матеріали, умови.  

Домінантною одиницею цього підтипу є дієслово to involve, оскільки 

основне його значення містити, включати (перелік може бути повним або 

не повним), охоплювати [252, с. 306]. Наочно це можна представити 

моделлю: ЦІЛЕ + INVOLVE (містить, складається з) + (КІЛЬКІСТЬ) 

(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН, наприклад: 

The middleware’s operation involves the proper configuration of numerous 

elements such as message servers, message destinations and directory services 

[IJASM, № 1-2 2014, 172]. 

Взагалі involve має й інші значення, що експліцитно вказують на 

включення частин до складу цілого або що ціле складається з частин. 

Наприклад, якщо дієслово to involve вживається в пасивному стані, воно 

набуває значення міститися в цілому, що наочно можна представити 

формулою: (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН + INVOLVE (в пасивному 

стані) (міститися в цілому) + ЦІЛЕ, як-от: 

Many organizations and industries in Europe are involved in this process 

[IJAT, № 3-4 2010, 230]. 

Граматично involve може вживатись в формі Participle II (involved) та 

функціонувати як прикметник, надаючи позитивної оцінки іменнику 

(частині), як-от в наступному реченні: 
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The choice of a suitable transmission scheme is primarily guided by the goal 

to spend as few resources as possible with respect to time, frequency, and number 

of involved cells [CM, December 2011, 177].  

Поєднання всеохоплюючого займенника інклюзивної семантики all та 

дієслова to involve маркує повне (стовідсоткове) включення частин, як-от:  

In order to construct an MST, ALMI requires global knowledge of all 

involved nodes K(V) =  |V| [IJAT, № 3-4 2010, 125].  

Часто трапляються випадки використання згорненої пасивної 

конструкції that is/was involved(in) – involved(in), як от:  

In opposition to the theoretical models where we usually have a global 

knowledge of all nodes and the corresponding distances for the MST 

construction, in a realistic network (e.g., the Internet) a node neither knows all 

other nodes involved in the same application scenario nor exact distances                   

  (that are involved in)          

between these node [IJAT, № 3-4 2010, 115]. 

Standardization is still an ongoing process, with multiple stakeholders 

involved [IJAT, № 3-4 2010, 237]. 

(that are involved)  

Дієслова to embrace та to entail є синонімами дієслова to involve, як-от:  

The term collection here embraces resources and metadata together, no 

longer stored separately [IJAIS, № 3-4 2010, 208]. 

On the other hand, SWIPT entails fundamental modifications for the 

operation of a communication system, and motivates new applications and services 

[CM, November 2014, 109]. 

У цьому реченні також бачимо маркер протиставлення оn the other 

hand, що вказує на зв’язок категорії інклюзивності з іншими категоріями, 

зокрема з категорією протиставлення. Похідним від дієслова to involve є 

іменник involvement, який експліцитно виражає інклюзивність у науковому 

дискурсі та вказує на процес залучення. Наприклад: 
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Giving instructions to complex software systems is becoming quite a difficult 

task for the users, as it requires their continuous involvement, a set of advanced 

technical skills and a lot of knowledge about the system [IJANS, № 3-4 2014, 262]. 

Іменник involvement може вживатися в конструкції N+involvement 

(номіналізація, що використовується для спрощення конструкції), як-от: 

This approach supports the idea of end-user involvement as a powerful 

intelligent entity if IoT [IJAIT, № 1-2 2013, 94]. 

Since integration is part of modeling an information architect, standards and 

stakeholder involvement are also necessary for integration [IJAIS, № 3-4 2014, 472]; 

або involvement + in: 

The Service Provider can choose for its request any CANMgr as VCAN 

initiator, based on their proximity and involvement in the requested VCAN (or, 

other policy criteria) [IJANS, № 3-4 2014, 220]. 

Інколи для зазначення частин використовується поєднання іменника 

involvement та частки of, яка відноситься до категорії посесивності, що вказує 

на дискурсивну багатофункціональність категорії інклюзивності та її зв’язок 

з іншими категоріями наукового дискурсу, зокрема з категорією 

посесивності, наприклад: 

Power consumption of the mobile reader/writer is efficiently minimized with 

an independent sub-system keeping the involvement of the main processor at the 

minimum [IJAT, № 3-4 2011, 227]. 

Involvement of all stakeholders in the data modeling process was found to 

be more important than any other single issue in achieving quality improvements 

[IJAIS, № 3-4 2014, 477]. 

В останньому випадку використовується займенник всеохоплюючої 

інклюзивної семантики all для зазначення того, що до цілого входять всі 

частини (all stakeholders). Крім цього, вживання аналізованого іменника в 

ініціальній позиції привертає увагу до важливості процесу залучення 

компонентів цілого. Це підтверджується і вживанням оцінного елативу more 

important than any other.  
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Дієслова to surround, to enclose, to encircle, to envelop, to circle іменники 

envelope та circle та фразове дієслово to wrap up в функції метафори 

вважаємо за потрібне розглядати як  стилістичні засоби вираження категорії 

інклюзивності.  

2.4.4. Повне включення частин до цілого. Коли мова йде про 

збирання докупи всіх частин, що входять до складу цілого, ми 

послуговуємося такими мовними одиницями: complete; whole (adj); universal; 

comprehensive; encompass; multi-purpose; encompassing; all-purpose; all-

encompassing; compass (v); compass (n). 

Ці лексеми використовуються для позначення інклюзивності, коли 

йдеться про групи або системи. Дієслово to encompass є домінантною 

одиницею цієї групи, оскільки основним його значенням є містити, 

включати, як синонім іншого дієслова інклюзивної семантики to comprise 

[255, с. 199], хоча словники [262; 271] вказують на те, що дієслово to 

encompass має ще два значення – охоплювати, огортати. Характерною 

ознакою цієї групи є те, що включення відбувається completely or 

comprehensively (повне включення), наприклад: 

The retrieved results indicate that the gain of the stated antenna arrays 

reduces by an average of more than 9.5 dB when a user’s hand completely 

encompasses the particular antenna array region [CM, September 2014, 69]. 

Як бачимо, в реченні використовується прислівник completely, який 

маркує повне (стовідсоткове) включення частин до складу цілого. 

Порівняймо з наступним реченням, де використовується займенник 

всеохоплюючої інклюзивної семантики all для позначення всіх частин, що 

входять до складу цілого: 

Finally, this module encompasses all the knowledge that a student is 

expected to learn and can therefore be termed as the ideal student model [IJAIS, 

№ 3-4 2012, 279]. 

Досить часто зустрічається поєднання дієслова to encompass та виразу 

range from… to (що вживається метафорично), таке поєднання створює ефект 
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“матрьошки,” тобто ціле включає (охоплює) частину, яка в свою чергу 

виступає цілим стосовно частин, що входять до її складу, як-от: 

Industrial communication encompasses the entire range from field device 

and controller to manufacturing operations management and Enterprise Resource 

Planning (ERP) applications [IJAIT, № 1-2 2013, 12]. 

Отже, в цьому реченні частиною виступає іменник the entire, основне 

значення якого – ціле, тобто спостерігається деяка ієрархія. 

Мовна одиниця encompass має дискурсотвірний потенціал, оскільки 

похідним від дієслова є прикметник encompassing, який маркує 

інклюзивність, позначаючи ознаку всевключеності частин, наприклад:  

Note that such boundaries need to be complete and encompassing, as in the 

case of partial fragmentation no entropy reduction is obtained [IJASM, № 3-4 

2012, 218]. 

Ще один прикметник всеохоплюючої інклюзивної семантики all-

encompassing (поєднання займенника всеохоплюючої інклюзивної семантики 

all та дієслова інклюзивної семантики encompass) надає позитивного 

значення іменнику (частині), характеризуючи її як повна, ціла, уся, 

всеохоплююча, комплексна [252, с. 31] (including all or everything [275]), як-от: 

The automated adaption supports workflow diversity, reducing complexity 

and maintenance compared to all-encompassing models [IJAIS,   № 3-4 2011, 171]. 

Іменник compass (в функції метафори) та дієслово to compass вважаємо 

за потрібне розглядати як стилістичні засоби вираження категорії 

інклюзивності, а прикметники universal, comprehensive,multi-purpose, all-

purpose маємо розглянути як зв’язок категорії інклюзивності з категорією 

оцінки. 

Отже, до засобів вираження категорії інклюзивності в мові науки 

відносяться не лише дієслова, але також і інші частини мови, зокрема 

прикметники, які надають позитивної оцінної номінації іменникам 

(частинам) і вказують на зв’язок категорії інклюзивності з іншими 

категоріями наукового дискурсу.  



81 
 

2.4.5. Ідея контейнера. Ціле (буквально чи метафорично) може 

трактуватися як контейнер (вмістилище) для інших частин. М. Джонсон вперше 

ввів поняття контейнера для ілюстрації значимості образних схем в обробці 

людського досвіду [219]. Дж. Лейкофф розглядає поле зору як контейнер, де 

різні речі то потрапляють до нього, то зникають з поля зору [221, с. 272]. 

Найпростіше структуру контейнера можна описати як знаходження одного 

предмета в іншому або включення одного предмета до складу іншого [110, с. 

487]. На лексико-семантичному рівні група представлена дієсловами to contain; 

to house; та іменниками network; container; house; contents; reservoir. 

Домінантною одиницею цього підтипу є дієслово to contain, оскільки воно має 

спільну сему з контейнером (пор. contain-container), що підтверджується і 

кількісними показниками: to contain – 4821 випадків вживання, to house – 46. 

Основне значення, яке передають мовні одиниці (зокрема дієслова) даної групи, 

– містити (в собі), вміщати, мати [252, с. 132]. 

Якщо дієслово to contain вживається в активному стані, воно означає, 

що ціле містить (вміщає) частини, що наочно можна представити моделлю:  

ЦІЛЕ + CONTAIN, (містить, включає) + (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) 

ЧАСТИН, наприклад:   

The initial Web page is delivered by an HTTP server and contains a JavaScript 

program, which gets downloaded by the browser [IJAIT, № 3-4 2014, 236]. 

Для атракції уваги читача до певного елементу речення автор може 

використовувати інвертний порядок слів, як-от у наступному реченні, де на 

першому місці стоїть додаток (список всіх частини, з яких складається ціле): 

The command to retrieve a list of all applications that the DES Fire 

emulator contains, took about 312 ms while deployed on the sticker it took only 

140ms [IJAIT, № 3-4 2012, 92]. 

Якщо мовна одиниця contain вживається в пасивному стані, вона 

означає, що  частина міститься в цілому, що наочно можна представити 

формулою: (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН + CONTAIN, (в пасивному 

стані) (міститися в, бути у складі чогось) + ЦІЛЕ, наприклад: 
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Additional parameters such as a key identifier and the identifier of the end 

host may be contained in the optional data for both USRK and its child keys [CM, 

August 2012, 33]. 

До того ж, це речення рясніє різноманітними дискурсивними 

маркерами, так маркер екземпліфікації such as імпліцитно наводить 

додаткову інформацію про частини (аdditional parameters), а модальне 

дієслово may позначає можливість включення частин до цілого, яке в 

етикетному плані є складовою стратегії зменшення впливу на адресата.   

Для позначення того, що частина входить до складу цілого, може 

використовуватись не лише прийменник in, але і прийменник within, як-от у 

наступному прикладі: 

In Figure 4 several activities are contained within a swimlane (rectangular 

box) [IJAT, №1-2 2010, 63]. 

Окрім функції присудка та означення в формі Participle I (containing) 

дієслово to contain, може також виконувати функцію означення, вживаючись 

у формі дієприкметника минулого часу (Participle II). Наприклад: 

Moreover, the distribution of equipped vehicles could be highly variable 

even for a contained geographic area [CM, May 2011, 193]. 

A possible scenario would be to completely power off a 19-inch rack, 

including all contained networking equipment like the ToR-Switch (top of rack) as 

well as the cooling for the rack [IJAIT, № 1-2 2015, 21]. 

До того ж, в останньому реченні бачимо використання різнотипного 

“ланцюжка” мовних одиниць інклюзивної семантики, оскільки дієслово to 

іnclude відноситься до типу “ціле та його частини,” тоді як дієслово to contain 

відноситься до типу “ідея контейнера.” 

Іменники container, house, contents, reservoir, network та дієслово to 

house (в функції метафори) вважаємо за потрібне розглянути як стилістичний 

засіб вираження категорії інклюзивності. 



83 
 

2.4.6. Ідея залучення частин до цілого. Ідея можливості залучення 

частин до складу цілого реалізується в науковому дискурсі за допомогою 

засобів передачі деонтичної модальності (deontic modality).  

Деонтична модальність стосується необхідності, можливості дії чи її 

дозволу, а також висловлення прохань, наказів, пропозицій рекомендацій. 

Деонтична модальність стосується можливості етикетного заохочення до дії у 

формі некатегоричного наказу та реалізується за допомогою тактики активного 

залучення адресата до дії [89, с. 231]. Деонтична модальність в категорії 

інклюзивності, як ідея залучення, стосується переважно залучення істот і 

виражається за допомогою лексико-граматичної конструкції let us (let’s + V).  А. 

Мауранен вважає, що вживання цих конструкцій є ознакою метадискурсивності 

наукового дискурсу і виявом солідарності з адресатом [225, с. 126-127], як-от: 

Let us now label this bounded grid community as a Virtual Organization 1 

(V O1). In a similar vein, let us assume that there are a number of separated VOs 

across a wider (larger-scale and thus unknown) grid community (V O1, ... V On). 

Let us also assume that an individual node is member in more than one VO (e.g., V 

O1, V O2) and that each node within a VO can be a service consumer, service 

provider or both [IJAIS, № 1-2 2010, 27]. 

Let’s take a closer look at IPv4 ranges and subranges, ASes, and ASSETs 

[IJAT, № 3-4 2010, 117]. 

В останньому реченні автор, використовуючи конструкцію let’s + V, 

спонукає читача залучитися до подальшого розгляду інформації, створюючи 

ситуацію: читач + автор = одне ціле.  

У наступному прикладі модель цілого зберігається, крім того, бачимо 

поєднання виразу let’s та дієслова інклюзивної семантики to be composed of, 

що вказує на наявність цілого, яке складається з певної кількості частин: 

Let’s consider the initial query q, and the query-context Cq which is 

composed of three concepts: Cq= {C1, C2, C3} [IJAIS, №3-4 2011, 138]. 
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Засоби деонтичної модальності, наприклад, вираз let us + V  

вживаються задля пожвавлення наукової комунікації та залучення адресата 

до співпраці. Наведемо приклад з нашого матеріалу: 

Let us suppose that at an instance t, the MANET consists of five nodes 

namely MNA, MNB, MNC, MND and MNE and their connectivity is as shown in 

Figure 1 [IJANS, № 1-2 2011, 58]. 

Тут бачимо використання різнотипного “ланцюжку,” тобто поєднання 

кількох функціональних типів категорії інклюзивності: це “ідея залучення” 

(let us suppose) та “ціле, що складається з частин та містить повний перелік” 

цих частин (to consists of). 

2.4.7. Формування цілого. Цей тип категорії інклюзивності 

характеризується процесом формування цілого. Сюди відносяться дієслова to 

form; to share; to communicate; to constitute; іменники system; set; group; 

communication/dialog; community; team/crew; formation; family; (a)whole; 

constituent; constitution; makeup; та фразове дієслово to make up. 

Дієслова to constitute, to form та to make up залежно від того, 

вживаються вони в активному чи пасивному станах, можуть мати два різних 

значення. Розглянемо їх детальніше:  

Якщо дієслова to constitute, to form, to make up вживаються в активному 

стані вони набувають значення складати, формувати (ціле), що наочно можна 

представити моделлю: (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН + CONSTITUTE, 

FORM, MAKE UP (в активному стані) (формує, складає) + ЦІЛЕ, як-от: 

Objects called “axes” make up the robot skeleton [IJAIS, № 3-4 2011, 350]. 

Four fundamental trade-offs constitute the skeleton of the framework [CM, 

June 2011, 36]. 

Характерною рисою вживання дієслова to form є способи взаємодії 

частин між собою, які формують ціле. Для зазначення зв’язку між частинами 

використовують:  

 Фразові вирази, які позначають процес групування або зв’язку 

частин в цілому: to be associated with, to connect sth to sth, to connect together 
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(також як пасив to be connected), to combine sth with sth (також як пасив to be 

combined with sth), to be interconnected, to come together, to group sth together/ 

into (також як пасив to be grouped together/into), to gather, to interact with, to 

join together, та ін.), наприклад: 

According to their work, neighboring nodes are grouped together to form a 

clique [IJANS, № 1-2 2010, 217]. 

The cells connected to a BC can form one or several Group Cells [CM, 

June 2012, 66]. 

The human domain interacts with other domains, and this interaction with 

other domains in the communication ecosystem forms QoE requirements [CM, 

April 2012, 60]. 

 Дискурсивні маркери додаткової інформації, зокрема: together 

(with), as well as, along with та ін., як-от в прикладах: 

The continuous lines together with dotted lines form the complete inter-

domain network graph where each domain is summarized by its ONT [IJAT, № 3-4 

2012, 185]. 

Smart meters, along with power instrumentation and monitoring sensors, 

form the core of advanced metering infrastructure (AMI) aimed at maintaining 

high levels of performance, reliability, and manageability [CM, May 2012, 150]. 

 Еквіваленти числівників зі значенням “група,” “клас,” зокрема 

вирази a group of, a combination of, set of, a team of наприклад: 

However, when a group of mobile users form a mobile network, it has been 

demonstrated that MIPv6 is unable to maintain the communication between the nodes 

located in the moving network and a single correspondent [CM, January 2013, 128]. 

The inter-flow approach is typically implemented by identifying sets of 

nodes that can form a coding region [CM, April 2014, 34]. 

Якщо ж дієслова to constitute, to make up, to form вживаються в 

пасивному стані, вони набувають значення складатися з (синоніми дієслова 

to comprise), що наочно можна представити моделлю: ЦІЛЕ + 
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CONSTITUTE, FORM, MAКE UP (в пасивному стані) (складатися з) + 

(КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН, наприклад: 

Furthermore, the functional loop formed by participants, gaming system, 

server, and clinicians was not closed, as visualization tools to present the collected 

data were not provided for real-time responses [CM, January 2012, 44].  

The frame defined by IEEE 802.15.7. at the PHY level is constituted by three 

elements: the synchronization header (SHR), physical header (PHR) and physical 

service data unit (PSDU) [CM, July 2014, 87]. 

The best route for such miniature robots to access the various regions inside 

the human body is certainly the vascular network which is constituted of 

nearly100,000 km of blood vessels [IJASM, № 3-4 2010, 96]. 

Дієслово to constitute має дискурсотвірний потенціал, оскільки 

похідним від даного дієслова є іменник constituent, що маркує частину як  та, 

що складає частину цілого, наприклад: 

Another set of approaches is similar to linear analysis, but this time the 

signal is split into constituent nonlinear functions [IJANS, № 1-2 2011, 235].  

Наступний уривок рясніє дієсловами інклюзивної семантики. Так 

дієслово to contain вживається для зазначення того, що частини входять до 

складу цілого, тобто частини мають позитивну оцінну номінацію constituent, 

а в поєднанні з займенником all маркується повна кількість цих частин, 

дієслово to іnclude в формі дієприкметника теперішнього часу вказує на 

додаткові характеристики цих частин:     

The complete synthesized platform specific application model contains both 

the structural configuration and the behavioral semantics of all the constituent 

components, including their interconnecting bindings and component framework 

constraints [IJAIS, № 1-2, 2012, 56]. 

Ми розглядаємо іменники constitution, makeup та formation в аспекті 

інклюзивності як дію, результатом якої є ціле, наприклад: 

The BSN nodes used in these scenarios are very tiny and, consequently, 

limited in terms of resources. Their typical constitution includes a small 
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processor, a power source, a memory unit, input/output ports, and a wireless 

communication transceiver [CM, May 2012, 110]. 

Figure 13 shows how the implementation of the control channel as a single 

signaling channel results in the formation of multiple queues [IJAIT, № 1-2 2010, 38]. 

Отже, до засобів вираження категорії інклюзивності в англо-

американському дискурсі належать також мовні одиниці, які, залежно від 

того, вживаються вони в активному чи пасивному стані, мають повністю 

протилежне смислове значення. 

2.4.8. Амальгамація частин. Ще одна група мовних одиниць 

вживається для об’єднання (групування) частин між собою та включення їх 

до складу цілого. Ця група представлена дієсловами to integrate, to combine, 

to mix, to group, to merge, to blend, to amalgamate. 

Якщо мовні одиниці, що належать до цієї групи, вживаються в 

активному стані, то в реченні спочатку зазначається ціле, яке об’єднує всі 

частини разом. Наприклад: 

The positioning device is named as Positioning on One Device (POD) that 

integrates multiple ultrasonic receivers [IJAT, № 1-2 2010, 84]. 

Як правило, для зазначення процесу амальгамації частин між собою 

використовуються сполучники and та with, як-от: 

These applications are enabled by “advanced pattern recognition 

algorithms applied through powerful ICT”, information and communications 

technology (i.e., ICT) that merge remote biometric sensors and 

telecommunications [CM, January 2014, 191]. 

Finally, the third part amalgamates the SUN usage model with TVWS 

regulations and deployment scenarios, providing relationship mapping between the 

SUN components and regulation-compliant TVWS devices [CM, July 2011, 132]. 

If static aspects are not taken into account, then patterns will become more 

complicated to use them for the purpose of blending enterprise and software 

engineering [IJAIS, № 3-4 2014, 726]. 
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У наступному реченні автор вводить об’єкта дії, який представлений 

інклюзивним займенником we та зазначає ціле (clusters):   

We have grouped these words into clusters by using the affinity clustering 

method, which we then have labeled along the identified factor [CM, April 2012, 52]. 

Якщо ж мовні одиниці, що позначають процес групування, вживаються в 

пасивному стані, то спочатку зазначаються частини, які об’єднуються. В цьому 

випадку також використовуються сполучники and, with або together with: 

In order to achieve maximum flexibility, the system is implemented open and 

mostly generalized so that different stationary and mobile sensors and sensor 

platforms can be integrated easily with minimal effort (Figure 2), establishing 

interoperability with existing assets in a coalition such as UAVs [IJAT, № 3-4 

2010, 154]. 

In coherent receivers, an optical local oscillator (LO) is mixed with the 

received signal to recover all the information encoded in the transmitted optical 

carrier amplitude and phase [CM, January 2014, 43]. 

Esper EPL statements can also be combined together with “followed by” 

conditions, thus deriving complex events from more simple events [CM, January 

2014, 43]. 

Якщо мета автора акцентувати увагу на новоутворенні (цілому), воно 

може вводитися в речення за допомогою сполучника into, наприклад: 

Control functions arе grouped into sub-blocks [CM, October 2014, 152]. 

The two bacterial cultures were grown and incubated independently, before 

they were mixed together into the same suspended medium [CM, July 2014, 193]. 

Мовна одиниця integrate може набувати значення включати частину(и) 

до складу цілого, наприклад: 

As for macrocells, one promising technology is active antenna array 

technology in which multiple RF components (power amplifiers and their passive 

components) will be integrated directly into the antenna’s radiator elements with 

flexible local control [CM, May 2014, 46]. 
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Зустрічаються випадки вживання різнотипних “ланцюжків.” У 

наступному прикладі поєднується дієслово інклюзивної семантики, що 

позначає процес формування цілого (formed by), та мовні одиниці, що 

позначають процес об’єднання частин (grouping, combining), наприклад:  

These profiles were formed by combining and grouping all modalities 

simultaneously such that a specific grouping may represent capability on users 

perceptual, cognitive and motor capability ranges [IJAIS, № 3-4 2012, 431]. 

У наступних прикладах показується процес об’єднання частин для 

подальшого процесу формування цілого: 

One commonly used technique for reducing the physical space is to employ 

dual-polarized antennas, where the antennas are grouped into pairs to form 

polarized collocated antennas [CM, March 2013, 132]. 

Отже, лексичні засоби, що відносяться до підтипу “амальгамація 

частин,” є невід’ємними одиницями у процесі формування цілого, а отже, і 

невід’ємними засобами вираження категорії інклюзивності у науковому 

дискурсі. 

2.4.9. Посесивність. Ідея посесивності передається в англомовному 

науковому дискурсі за допомогою напівімпліцитного дієслова to have, яке 

позначає приналежність частин цілому, наприклад: 

Course topics are closely synchronized with laboratories, and all 

laboratories have three components: theoretical predictions, system simulation, 

and implementation/evaluation [CM, May 2014, 195]. 

Цей приклад містить числовий (виражений кількісним числівником) 

перелік частин, які входять до складу цілого. 

Зустрічаються також випадки вживання заперечення, яке виражається 

за допомогою допоміжної заперечної частки not, як-от у прикладі: 

The focus of is a SIP adaptor for both traditional SIP telephony and user 

lookup on a P2P network that does not have a SIP server [IJAT, № 3-4 2012, 112]. 

Аналізуючи напівімпліцитні засоби вираження інклюзивності, ми 

знаходили випадки поєднання дієслова to have та конструкцій, що маркують 
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максимальний та мінімальний ступінь залучення частин до складу цілого, 

наприклад: 

The computation starts at the collector, where the wave function has only 

one component [IJASM, № 3-4 2010, 102]. 

Поєднання мовної одиниці have та апроксиматорів може позначати 

приблизну кількість частин, що входить до складу цілого. Дана мовна одиниця 

вживається й поруч з емфатичними маркерами додаткової інформації:  

Some of these tool suites have both code and formal models generation 

processes [IJASM, №1-2 2014, 115]. 

Посесивність є невід’ємним типом передачі інклюзивності в мові 

науки, до того ж при використанні дієслова to have бачимо зв’язок категорії 

інклюзивності з категорією посесивності. 

2.4.10.  Частини не входять до складу цілого. Сюди відносяться: 

заперечна конструкція типу neither…nor; заперечна частка not; заперечний 

займенник no; прийменник without; дієслово to exclude; іменник exclusion; 

прикметник exclusive та фразеологічний зворот at least. 

Якщо дієслово to include маркує інклюзивність, тобто вказує, що 

частини входять до складу цілого або що ціле складається з частин, то 

протиставне йому дієслово to exclude вказує, що частини не входять до 

складу цілого або що ціле не складається з певних частин, наприклад: 

Since stops distort the average velocity they are considered separately and 

are excluded from the velocity calculation [IJANS № 3-4 2012, 188]. 

Поєднання мовної одиниці exclude та інклюзивного займенника all, 

позначає, що всі частини виключаються зі складу цілого, як-от: 

 Comparing the reference image with the actual considered frame excludes 

all similarities between the two pictures [IJANS № 3-4 2012, 180]. 

Похідним від цього дієслова є іменник exclusion, який маркує 

ексклюзивність (пор. інклюзивність): 
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FLOSS is the solution that grants the highest compatibility, thus minimising 

the phenomenon of technological exclusion by both FLOSS users and closed 

source software users [IJAIT, № 3-4 2010, 216].   

Для зазначення того, що ціле не містить певних частин, 

використовується негація, що досягається за допомогою допоміжного 

дієслова з часткою заперечення not, як-от: 

However, these solutions do not include existing power management 

techniques like the ones we described in the previous sections for networking 

resources [IJAIT, № 1-2 2015, 16]. 

But with HNTES, the end application is not involved in the circuit setup 

phase [IJAIT, № 3-4 2013, 171]. 

Поєднання маркерів заперечення та займенника all вказує на те, що не 

всі частини включаються до складу цілого, як-от у наступному прикладі: 

In fact, our approach does not encompass all of the features that affect the 

possible success or non-success of the considered Workflow Technology [IJAIS, № 

1-2 2013, 4]. 

Ще один спосіб ввести заперечення (наголосити, що ціле не містить 

певних частин) – використати заперечний займенник no або прийменник 

without, наприклад: 

No involvement from mechanisms in the network between the client and 

server [IJANS, № 3-4 2012, 294]. 

Конструкція neither…nor, також маркує заперечення, наприклад: 

The current paper is based on and expands a previous conference paper, 

which includes neither the experimental results nor the proofs [IJASM, №1-2 

2011, 87]. 

Конструкція there+to be + no вказує, що саме однієї частини в цілому 

немає, як-от у прикладі: 

Note that for both scenarios, there is no n-kHz Doppler crossover taking 

place [IJAT, № 1-2 2012, 31]. 
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ІНКЛЮЗИВНІСТЬ 

Експліцитні засоби 

Отже, дослідивши основні підтипи інклюзивності, можемо зробити 

висновок, що категорія інклюзивності має досить різноманітні засоби 

вираження, які можуть експліцитно, імпліцитно або напівімпліцитно 

виражати значення. Об’єднавши все вище сказане, наводимо таблицю 2.1, де 

зазначені основні експліцитні, напівімпліцитні та імпліцитні засоби 

вираження категорії інклюзивності та її функціональні підтипи. 

 

 

 

 

 

 

Ціле містить певні 

частини 

Частини утворюють 

ціле 

Ціле не містить 

певних частин 

Ціле складається з частин  

(частковий перелік): 

- дієслово to include; 

- іменник section, 

(a)part, element, segment, 

portion, fragment,    

- inclusion; 

- прикметник partial, 

inclusive.         

Ціле складається з частин 

(повний перелік): 

- дієслово to comprise; 

- фразові дієслова to 

consist of, to be composed of, 

to be made up of; 

Формування цілого: 

- дієслова to form, 

to constitute; 

- іменники system, 

set, group, team/crew, 

formation, family, 

(a)whole, constituent, 

constitution, makeup; 

- фразове дієслово 

to make up. 

Амальгамація частин: 

- дієслова  to mix, 

to integrate, to combine, 

to group, to merge, to 

blend, to amalgamate. 

Частини не входять 

до складу цілого: 

- заперечна 

конструкція 

neither…nor;  

- заперечна 

частка not;  

- заперечний 

займенник no;  

- прийменник 

without; 

- дієслово to 

exclude; 

- іменник 

exclusion; 
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- граматична 

конструкція to range 

from…to. 

Ціле та його частини: 

- дієслова to involve, to 

cover, to surround, to entail, 

to embrace, to enclose, to 

circle, to encircle, to envelop; 

- іменники envelope, 

circle, involvement; 

- фразове дієслово to 

wrap up. 

Повне включення частин до 

цілого: 

- дієслова to encompass; 

- прикметники 

complete, whole, universal, 

comprehensive, multi-

purpose, encompassing, all-

purpose, all-encompassing. 

Ідея контейнера: 

- дієслова to contain; 

- іменники network, 

container, contents, reservoir. 

Ідея залучення частин до 

цілого: 

- граматичні 

конструкції let us/let’s + V.  

 - прикметник 

exclusive. 
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Ціле містить певні 

частини 

Частини утворюють 

ціле 

Ціле не містить 

певних частин 

Ціле складається з частин  

(частковий перелік): 

- фразеологічні 

звороти among other 

things (among others)/ 

interalia (i.a); 

Ціле складається з частин  

(повний перелік): 

- іменник realm. 

Повне включення частин 

до цілого: 

- дієслово to compass; 

- іменник compass. 

Ідея контейнера: 

- дієслово to house; 

- іменник house. 

 

Формування цілого 

- іменники 

communication/dialog, 

community; 

- дієслова to share, 

to communicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ 

Імпліцитні засоби 
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Ціле містить певні частини Частини утворюють 

ціле 

Ціле не містить 

певних частин 

Посесивність 

- дієслово to have; 

Ціле складається з частин  

(частковий перелік): 

граматична конструкція there 

+ to be+ Appr; 

- фразеологічні звороти: 

not restricted, to say nothing 

of/(the) last but not least. 

Ціле складається з частин  

(повний перелік) : 

- граматичні конструкції 

there + to be, include…but (be) 

not limited to (including…but 

not limited to); 

- вираз this list by no 

means exhaust the (many) types 

of ... 

 Частини не входять до 

складу цілого: 

- at least. 

Таблиця 2.1. Експліцитні, імпліцитні та напівімпліцитні засоби 

вираження категорії інклюзивності 

 

 

ІНКЛЮЗИВНІСТЬ 

Напівімпліцитні засоби 
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2.5. Граматичні засоби вираження інклюзивності 

Проаналізувавши основні засоби вираження інклюзивності в 

писемному англо-американському дискурсі, ми встановили, що більшу 

частину становлять предикати – дієслова або фразові дієслова, а саме:  to 

include, to contain, to have, to consist of, to involve, to integrate, to combine, to 

form, to share, to communicate, to comprise, to cover, to be composed of, to 

constitute, to group, to surround, to exclude, to merge, to mix, to encompass, to 

entail, to make up, to embrace, to be made up of, to enclose, to house, to blend, to 

circle, to wrap up, to encircle, to amalgamate, to compass, to envelop.  

Як справедливо зауважують лінгвісти [2; 50; 81; 97; 108], в системі 

більшості європейських мов дієслово відіграє центральну роль у структурі 

речення, оскільки за його допомогою виражається основне структурне і 

смислове навантаження речення. В. фон Гумбольдт, описуючи структуру і 

функціонування дієслів, зазначив: “Всі слова речення, як мертвий матеріал, 

які чекають, коли їх об’єднають, і лише дієслово – це та сполучна ланка, яка 

поширює життя” (переклад наш – Я.Б.) [66, с. 199]. Дослідник Л. Теньєр в 

межах теорії актантів розглядає дієслово як вершину ієрархічного 

підпорядкування всіх інших членів речення [244]. Дієслово – це ядро 

ситуації, навколо нього групуються основні учасники ситуації (семантичні 

актанти), які поділяються на суб’єкти та об’єкти [там само]. Саме тому ми 

вважаємо за доцільне розглянути синтаксичні конструкції дієслів 

інклюзивної семантики та їх функціонування в простих та складних 

реченнях.  

Хочемо зауважити, що в цьому підпункті ми не розглядаємо дієслова та 

фразові дієслова, які виконують функцію метафори, зокрема: to surround, to 

enclose, to house, to circle, to wrap up, to encircle, to envelop, to compass.  

Як відмічає Н.П. Поліщук, активність позначає виконання суб’єктом 

певної дії, натомість у пасивних відношеннях логічним центром речення стає 

об’єкт, над яким виконує дію суб’єкт [146, с. 20]. Аналізуючи основні засоби 

вираження інклюзивності, ми виявили, що дієслово, залежно від того, 
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вживається воно в активному чи пасивному станах, може мати різне лексичне 

значення, саме тому хочемо розглянути особливості синтаксичних структур 

інклюзивної семантики в активному та пасивному станах, а також 

синтаксичних конструкцій з –ing.  

1. Інклюзивні конструкції з –ing. У сучасній англійській мові 

паралельно існують дві форми дієслів з –ing – обидві є безособовими 

формами англійських дієслів. Це – герундій (Gerund) та дієприкметник 

теперішнього часу (Participle I). Б.О. Ільїш, наприклад, не розрізняє терміни 

“герундій” та “дієприкметник теперішнього часу,” натомість вирізняє термін 

“–ing форма” [84]. На противагу цьому твердженню, дослідники М.Я. Блох 

[38], В.В. Бурлакова [82],  І.П. Іванова [82], Е.Я. Мороховська [133],           

Г.Г. Почепцов [82], О.І. Смирницький [155] чітко протиставляють ці дві різні 

форми дієслова, вказуючи, що герундій містить властивості дієслова та 

іменника і позначає процес, у той час як дієприкметник теперішнього часу 

має властивості дієслова та прикметника. М.Я. Блох та О.І. Смирницький 

наголошують, що в випадках, коли форма –ing є двозначною, необхідно 

розглядати її як “напівгерундій” (half-gerund), “герундіальний 

дієприкметник” (gerundial participle) або “стягнений дієприкметник” (fused 

participle) (термін О.І. Смириницького) [38, с. 118-123; 155, с. 278]. 

Конструкції “–ing форми” входять до складу так званих синтаксичних 

конструкцій вторинної предикації (secondary predication) (термін “вторинна 

предикація” вперше було використано в доробку Г. Поутсма “A Grammar of 

Late Modern English” (1928) [231]). Якщо говорити про вторинну предикацію, 

то це тип зв’язку, що не створює речення, а додатково встановлює ознаку, 

властивість чи відношення між явищами об’єктивної реальності яка 

відображається, тоді як первинна предикація – це тип зв’язку, що формує 

речення [151, с. 22]. Вторинна предикація є предикацією “другого плану,” яка 

можлива лише за наявності первинної предикації і залежить від неї.  

З огляду на те, що на даному етапі дослідження синтаксису предметом 

розгляду є не лише речення (як цілісне утворення), але і окремі синтаксичні 
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структури речення, зокрема конструкції з –ing (в нашому дослідженні дієслів 

інклюзивної семантики в –ing формі), ми вважаємо за потрібне розглянути 

синтаксичні особливості даних конструкцій. 

Досліджуючи структуру та семантику синтаксичних конструкцій з –ing, 

ми встановили, що основною функцією цих одиниць є функція означення 

(атрибутивна функція) в складнопідрядних та складносурядних реченнях. У 

цих випадках мовні одиниці інклюзивної семантики вживаються в формі 

Participle I. Наприклад:  

Although the proposed system is able to operate over any networking 

topology, a scenario involving a currently implemented wireless architecture 

was simulated so as to attain appreciation of the algorithm’s performance 

[IJAT, № 1-2, 2011, 10]. 

У цьому реченні дієприкметник теперішнього часу involving виконує 

функцію означення стосовно цілого (a scenario). 

Розглянемо й інші приклади вживання дієслів інклюзивної семантики в 

формі дієприкметника теперішнього часу (Participle I), який функціонує як 

означення:  

Parallelization is achieved by interconnecting several independent 

processors forming a Chip Multiprocessor (CMP), and has led towards the 

recent emergence of multicore and manycore, i.e., more than 16 cores, 

processors [CM, November 2013, 141]. 

Network planning is an important operation for all kinds of networks, and 

particularly for the optical networks constituting the core that interconnects all 

other networks together [CM, January 2014, 66]. 

Дієслова в формі –ing часто є частиною форми теперішнього 

тривалого часу (Present Continuous Tense), як-от: 

The downside of this approach is that the relaying nodes (super nodes) are 

forming a tree, so reconstructing them in case of failures and peers churn will be 

costly and can introduce some latency [IJANS, № 1-2 2010, 217]. 
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Дієслова інклюзивної семантики в формі герундія можуть бути 

частиною складеного дієслівного присудка (Compound Verbal Predicate) та 

виконувати функцію предиката, наприклад:  

The process begins with forming the cavities in the photonic wafer on the 

location where the electronic chips are to be integrated [CM, September 2013, 60]. 

або додатка, як-от: 

Because of such short average lifespan of former Administrators, one could 

not infer about possibility of forming strong groups based on acquaintance [IJAIS, 

№1-2 2014, 108]. 

Також дієслова інклюзивної семантики з –ing, можуть функціонувати в 

реченні як обставина. Зокрема в нижче наведених складних реченнях 

функцію обставини виконує герундій (Gerund). У нашому матеріалі 

натрапляємо на такі типи обставини: 

 Обставина способу дії (adverbial modifier of manner) – 

реалізується в реченні за допомогою поєднання прийменника by та дієслова 

інклюзивної семантики в формі герундія (Gerund), наприклад: 

Such routes are established by forming a directed as cyclic graph (DAG), 

an implementation of a distance vector protocol [CM, December 2013, 142]. 

До речі, позиційно обставина може займати як медіальне положення 

(як в попередньому реченні), так і ініціальне (як в наступному реченні):  

By involving not only the information architect but also the stakeholders, 

several of the mentioned pitfalls can be recognized and addressed in the current 

iteration cycle [IJAIS, № 3-4 2014, 473]. 

 Обставина часу (adverbial modifier of time) – маркується 

препозицією прийменника after стосовно герундія. Наприклад: 

In fact, after including the inter-frame predictors, the required refinement 

range can be shrunk to 4×4, the same size as the tiny search window for a hint 

[CM, April 2010, 82]. 
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 Обставина мети (adverbial modifier of purpose) – експлікується 

прийменником for та дієсловом інклюзивної семантики в формі герундія, як-

от у наступних прикладах: 

Not only the hierarchy, but also the mapping procedure is extended in the 

new G.709 for including GMP [CM, March 2010, 32]. 

For example, it offers a solution for containing all today’s electronic 

payment cards; so in case of a payment transaction a customer only needs to select 

the appropriate payment method [IJAIT, №3-4 2012, 84]. 

 Обставина супутніх обставин (adverbial modifier of attendant 

circumstances) – характеризує дві дії, що відбуваються одночасно та 

маркується в реченні за допомогою прийменників without (позначає 

відсутність певних частин) та іn addition to (позначає додаткові елементи), 

наприклад: 

Operating in ad hoc mode allows all wireless devices within each other’s 

range to discover and communicate in a peer-to-peer manner without involving 

the central access point [IJANS, № 1-2 2012, 24]. 

In addition to containing the above PTP profile, IEEE 802.1 AS specifies 

performance requirements for time-aware systems [CM, February 2011, р. 145]. 

У наступному реченні дієслово to include вживається в формі Participle 

I та виконує функцію обставини: 

In order to deal with these design challenges, solutions for each module in 

the MVC encoder, including cache-based and predictor-centered IMDE are 

proposed [CM, April 2010, 85]. 

 Обставина умови (adverbial modifier of condition) – виражає 

умову, за якої відбувається дія. В опрацьованому матеріалі ми знайшли 

випадок вживання мовної одиниці containing (Participle I) в функції 

обставини умови: 

In this article we investigate the efficacy of packet dispersion techniques 

when applied to a network path containing at least one WiMAX link [CM, March 

2013, 154]. 
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Ще однією функцією дієслів інклюзивної семантики в –ing формі є 

вживання герундія в функції підмета, зокрема в наступному реченні в якості 

підмета вживається герундіальна фраза: 

Including adaptive power control in future soldier-to-soldier MANETs will 

not only aid at reducing interference and battery longevity, but it will also improve 

the covert nature of communications [CM, October 2009, 76]. 

У наступному прикладі поєднуються два дієслова інклюзивної 

семантики в одному реченні, які виконують різні функції. Так мовна одиниця 

consist of, у формі дієприкметника теперішнього часу (consisting of), у 

головному реченні виконує функцію означення, а дієслово to form, у формі 

дієприкметника теперішнього часу (forming), у підрядному реченні виконує 

функцію обставини супутніх дій, маркуючи одночасний перебіг двох дій: 

The model assumes a distributed mobile wireless network consisting of 

nodes that interact with each other through direct or indirect contacts, forming a 

fully connected network in the coverage area, where the nodes have at least one 

common channel between their neighbors [CM, June 2012, 94]. 

У наведеному нижче реченні знову маємо два дієслова інклюзивної 

семантики, однак перше дієслово to include виконує функцію присудка в 

реченні, тоді як мовна одиниця consist of, у формі дієприкметника 

теперішнього часу (consisting of), виконує функцію означення, позначаючи 

перелік частин, що входять до складу цілого (pulse oximeter), яке в свою 

чергу входить до складу іншого цілого (sensors): 

The sensors include the Pulse Oximeter, a medical sensor from BCI, Inc. 

consisting of a standard finger or ear sensor, a pulse oximetry module (BCI Micro 

Power Oximeter board) and a mote [IJANS, № 1-2 2010, 61]. 

Отже, проаналізувавши практичний матеріал нашого дослідження, ми 

виявили, що дієслова інклюзивної семантики з –ing можуть вживатися в 

формі дієприкметника теперішнього часу (Participle I) та в формі герундія 

(Gerund) і виконувати функції означення, предиката, додатка, обставини та 

підмета. 
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2. Інклюзивні конструкції в активному стані. У традиційній 

граматиці стан дієслова описують як категорію, яка виражає відношення 

суб’єкта до дії, тобто в активному стані суб’єкт здійснює дію, а об’єкт 

підпорядковується йому [83]. 

До дієслів, що вживаються в активному стані, належать: to include, to 

contain, to have, to consist of, to involve, to integrate, to combine, to form, to share, 

to communicate, to comprise, to cover, to constitute, to group, to exclude, to merge, 

to mix, to encompass, to entail, to make up, to embrace, to blend, to amalgamate.  

Розглянемо функціонування даних одиниць у реченні з огляду на 

синтаксичні особливості.  

Основною функцією дієслів інклюзивної семантики є функція 

присудка в простих та складних реченнях. Тут можливі такі варіанти: 

 Підмет ЦІЛЕ + присудок (дієслова інклюзивної семантики) в 

активному стані + додаток (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН. Така 

формула є актуальною для дієслів та фразових дієслів, які позначають, що 

ціле містить певні частини, наприклад: to involve, to include, to contain, to 

encompass та ін. Взагалі, структура і семантика синтаксичних конструкцій в 

активному стані є дуже різноманітною, оскільки можливі різні варіанти 

вживання присудка в реченні, наприклад, присудок у формі Present Indefinite: 

The beamforming vectors comprise a beamforming matrix at the transmitter 

[CM, June 2009, 102].  

Можуть зустрічатися випадки вживання присудка у формі Past 

Indefinite, як-от у наступному прикладі: 

The content used for testing the codec quality consisted of music, mixed 

content, and speech [CM, October 2009, 128]. 

або ж присудок у формі Future Indefinite:  

Therefore, the main avenues of further work will encompass issues such as 

the development of signaling protocols to automatically provide end-to-end QoX, 

including the following aspects: negotiations, adjustment of needs, the enabling 

the expression of client’s requirements [CM, April 2011, 158]. 
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До речі, в останньому реченні ми бачимо вживання двох дієслів 

інклюзивної семантики, але в різних формах та різних функціях. Дієслово to 

encompass у функції присудка в головному реченні та дієслово to іnclude у 

формі дієприкметника теперішнього часу (including) в функції обставини. 

Також спостерігаємо різну структуру додатка (частин). У додатку може 

зазначатися точна кількість частин: 

After the first set of violations, a large number of the policy violation 

situations consist simply of the three Response Time Violations [IJAIS, № 3-4 

2010, 323]. 

перелік частин, з яких складається ціле: 

For example, a machine scheme is normally composed of elements such as 

machine architecture, operating system, number of CPU, etc [IJAIS, № 1-2 

2010, 30]. 

або ж точна кількість частин та їх перелік: 

Each power budget further contains three power budget classes: low power 

budget (PR(X)10), medium power budget (PR(X)20), and high power budget 

(PR(X)30) [CM, February 2011, 34]. 

То ж і підмет може виражатись одним цілим: 

The setup consists of nanorouter and sensor nodes developed by Sensinode 

Inc [IJASM, № 1-2 2013, 117]. 

або декількома цілими: 

As simple as this sound, today production processes comprise a large 

number of subprocesses, which are also frequently interconnected and 

codependent [IJAIS, № 1-2, 2013, 28]. 

 Якщо в реченні використовуються дієслова та фразові дієслова 

інклюзивної семантики, які позначають процес утворення цілого, зокрема to 

constitute, to make up, to form, то в ролі підмета виступають частини, які 

утворюють ціле, що можна представити формулою: підмет (КІЛЬКІСТЬ) 

(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН + присудок (дієслова інклюзивної семантики) в 

активному стані + додаток ЦІЛЕ. Наприклад:  



104 
 

Six main worksheets currently form the template [IJAIT, №1-2 2011, p. 39]. 

In general, in future cognitive Het Nets, user association and interference 

management constitute two independent problems, and therefore should be jointly 

studied and designed [CM, July 2014, 27].  

 Поєднання модальних дієслів та дієслів інклюзивної семантики 

вказує на необхідність, можливість, рекомендацію включення частин до 

цілого, що наочно можна представити формулою: підмет ЦІЛЕ + модальне 

дієслово (як частина складного присудка) + дієслово інклюзивної 

семантики в активному стані + додаток (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) 

ЧАСТИН. Власне ідеться про функціонування дієслів інклюзивної 

семантики у складі модального присудка: 

Several log files may contain event information, e.g., Syslog log files, system 

console log files, application message files, etc [IJAT, № 3-4 2010, 292]. 

On the other hand, even though spectrum sensing can constitute a solid 

base to accomplish the reconfigurability and awareness goals of next 

generation networks, a new perspective is required to benefit from all of the 

dimensions of the available electro (or spectrum) hyperspace, beyond frequency 

and time [CM, October 2014, 134]. 

Якщо модальні дієслова may та can позначають можливість включення 

частин до складу цілого або формування цілого, то модальні дієслова must та 

should у поєднанні з дієсловами інклюзивної семантики позначають 

необхідність (necessity) та обов’язковість (obligation), наприклад: 

Evidently, the encoded tree must contain all nodes such that the set of unicast 

routes between them corresponds to the original tree [IJAIT, № 1-2 2010, 148]. 

An effective analysis of textual customer feedback should involve and 

examine different aspects of the text content [IJAIS, № 1-2 2014, 237]. 

Розглянемо приклад вживання модального дієслова в підрядному 

означальному реченні: 
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It is expected that 802.16 m will employ a new frame structure to reduce the 

scheduling time granularity from a frame (5 ms) to a subframe that may consist of 

only six symbols [CM, June 2009, 111]. 

 Ще один випадок вживання дієслів інклюзивної семантики в 

активному стані – це вживання в формі інфінітива, що наочно можна 

представити формулою: підмет ЦІЛЕ + дієслово-зв’язка (як частина 

складного присудка) + дієслово інклюзивної семантики в формі 

інфінітиву + додаток (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН. 

Дієслово інклюзивної семантики вживаючись в формі інфінітива, як 

правило виконує функцію предиката, як-от у наступних прикладах: 

Thus, to utilize self-adaptive approach, we need to involve bound or 

unbound self-concepts and a generating mechanism [IJAIS, № 1-2 2010, 135]. 

Then, there will be no need to include those code blocks into the generated 

Ccode [IJAIT, № 3-4 2010, 231]. 

The list of suggested workers can be extended to contain more workers 

[IJAIT, № 1-2 2015 33]. 

Іноді мовні одиниці інклюзивної семантики в формі інфінітива можуть 

виконувати функцію підмета. Розглянемо такий випадок:  

To include the metrics of each link in the network a weighted graph can be 

defined, where the weights of the edges represent the load or utilization of the link, 

its performance (latency, bandwidth, jitter, failure rate) or in our specific example 

the energy consumption [IJAIT, № 1-2 2015, 19]. 

Специфіка вживання дієслів інклюзивної семантики в активному стані 

досить різноманітна. Вони можуть функціонувати в реченні в якості 

присудка, предиката або підмета та поєднуватись із модальними дієсловами. 

3. Інклюзивні конструкції в пасивному стані. Категорію пасиву 

розглядають як одну з найважливіших категорій в англійській мові [125; 33; 

146]. Хоча у більшості сучасних англо-американських підручників 

наголошується на униканні вживання форм пасивного стану, насправді 

ситуація дещо складніша. В мові науки вживання пасивних конструкцій 
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(особливо в ініціальній позиції) є риторичним засобом передачі 

максимального ступеня об’єктивності як важливої ознаки науковості та 

привертання уваги до власне предмета дослідження. 

Аналізуючи засоби вираження категорії інклюзивності в мові науки, ми 

виділили мовні одиниці інклюзивної семантики, які вживаються в пасивному 

стані. Це дієслова типу: to include, to contain, to involve, to integrate, to 

combine, to form, to share, to cover, to mix, to constitute, to group, to exclude, to 

merge, to encompass, to embrace, to blend, та фразові дієслова to be composed of 

та to make up (to be made up of), до речі, фразове дієслово to be composed of 

вживається лише в пасивному стані. Розглянемо структуру та семантику 

синтаксичних конструкцій у пасивному стані, що маркують інклюзивність: 

 Підмет (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН + присудок в 

пасивному стані. В цьому випадку увага концентрується на частинах, які 

включені до складу цілого, про що свідчить ініціальна позиція підмета, ціле 

взагалі не зазначається, оскільки воно не має значення. Наприклад: 

The following sections are included: basic terminology; licence 

compatibility; benefits for governments and public agencies to adopt FLOSS, and 

whether such beneficial aspects are caught by the Government of Canada (GoC) 

[IJAIT, № 3-4 2010, 212]. 

У цьому реченні автор робить акцент на частини (the following sections), 

які включені (для повноти поданої інформації зазначає перелік цих частин), 

тоді як у наступному реченні підрядне пасивне речення є лише умовою для 

виконання головного речення: 

We conclude this section by providing the reader with figures useful for 

assessing the quality perceived by the other participants when a mobile user is 

involved [CM, August 2011, 41]. 

 Підмет (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИНА + присудок у 

пасивному стані + обставина ЦІЛЕ. В цьому випадку (на відміну від 

попереднього), зазначається ціле, до складу якого входять частини, що 

маркуються за допомогою прийменників in та within, як-от: 
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The characteristics of the request are included in the SIP message body and 

interpreted in the APP-M [CM, May 2009, 51]. 

An index to all kind of relations is contained in the ‘linkdef’ table [IJAIT, 

№ 1-2 2010, 173]. 

As each channel is defined as 6 MHz wide, the channel bandwidth of the 

output signal is limited to 5 MHz so that they can be contained within the 

standard UHF TV channels 21-5 [CM, September 2009, 100]. 

Пасивна конструкція повинна містити такі члени речення, як підмет, 

присудок та додаток, оскільки саме така конструкція здатна віддзеркалювати 

суб’єктно-об’єктні відносини. В цьому випадку додаток забезпечує 

структурну та смислову повноту речення. Тому наступний тип пасивної 

конструкції наочно можна представити таким чином: 

 Підмет ЦІЛЕ + присудок у пасивному стані + додаток 

(КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН. Тут ідеться про ціле, яке складається з 

частини або певної кількості частин. Не частина, а саме ціле виконує 

функцію підмета, тому увага зосереджується вже не на частині, а на цілому. 

В цій конструкції використовуються такі дієслова інклюзивної семантики, як 

be constituted of, be made up of, be composed of та be formed by, наприклад: 

Its architecture is made up of two layers: service layer and a control layer 

[CM, November 2009, 156]. 

The map layer is composed of a large number of smart houses [CM, 

January 2013, 122]. 

The interaction between the PRECISE components is formed by four main 

blocks of steps, which are represented on the right of Fig. 4 [CM, August 2014, 94]. 

Therefore, we need simple and module-based control mechanisms where a 

node, network, and network system are constituted by autonomous, simple, and 

interacting functional control modules [IJAT, № 1-2 2010, 76]. 

The other southern BS2 established one Group Cell which was composed of 

two remote four-antenna Aus located on the Teaching building and Hotel B, which 

supports JP scenario inside of the Group Cell [CM, June 2012, 70]. 
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В останньому реченні вживається займенник which, який вводить 

підрядне означальне речення, тим самим зосереджуючи увагу на цілому 

(Group Cell). 

У наступному уривку автор, використовуючи вказівний займенник that, 

також робить акцент на цілому (newly defined metric): 

Inspired by the philosophy of BP, we propose a distributed load-aware 

routing protocol, where the next hop is selected based on a newly defined metric 

that is formed by both the queue lengths of nodes in the path of from the source to 

the destination, as well as the corresponding link qualities [CM, June 2012, p 123]. 

Для спрощення конструкції часто вживається згорнена, компресована 

пасивна конструкція, яка вводить підрядне означальне речення, наприклад: 

For the two optical multicast modes based the shortest paths and the virtual 

multicast trees, we consider the following header structures composed of a set of  

                                                                            (that are composed of) 

codewords [IJAT, № 3-4 2014, 59]. 

Вживання таких компресованих пасивних конструкцій в англійській 

мові науки відповідає сучасним вимогам до редагування наукових текстів та 

відображає тенденцію до спрощення граматичних зворотів і конструкцій 

задля адекватного розуміння тексту. 

Для зосередження уваги читача на процесі інклюзивності 

використовується розщеплений присудок як емфатичний маркер, наприклад: 

Although the number of telecom regulators is on the rise, Petrazzini (1997) 

argues that regulatory agencies in most developing economies, however, are still 

heavily involved in the pursuit of more basic socio-economic goals, such as the 

expansion of basic services [TP, Vol. 38 2014, 51]. 

The paths formed are thus composed of cascaded rectangles [IJASM, № 3-4 

2010, 192]. 

Також мовні одиниці інклюзивності в пасивному стані можуть 

поєднуватись з модальними. Таке поєднання зменшує категоричність 

висловлення, що є лінгвокультурно значущим та вказує на можливість 
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включення або не включення частин до складу цілого. Наочно це можна 

представити такою моделлю: 

 Підмет (КІЛЬКІСТЬ)(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН + модальне 

дієслово як частина складного присудка + дієслово в пасивному стані + 

обставина ЦІЛЕ. 

Вживання того чи іншого модального дієслова вказує на різну 

можливість включення або не включення частин до складу цілого. 

Наприклад: 

These modules can be included or excluded according to the specific 

requirements of an individual factory [IJAIT, № 1-2 2015, 33]. 

У наведеному випадку модальне дієслово can зменшує категоричне 

ствердження (пор. are included) та позначає (теоретичну) можливість 

включення або виключення частин. У даному разі некатегоричність 

висловлення ніби подвоюється за рахунок вживання власне модального 

дієслова та фрази, що позначає альтернативність included or excluded. 

Розглянемо інші випадки: 

For the equipment located at the RN and at the users, the related travel time 

should also be included in the entire installation process [CM, February 2010, 58]. 

Similar to services in the Internet and in PSTN areas, multiple SPs have to 

be involved in the realization of a single network connection, leading to the 

following requirements [IJAIT, № 1-2 2011, 63]. 

The outcome of the resolution process is a deployment unit’s closure that 

contains the relationships among all the components that must be included in the 

deployment plan [CM, June 2009, 167]. 

З наведених вище прикладів видно, як може передаватися 

облігаторність включення частин до цілого за шкалою ймовірності (від 

можливості до обов’язковості). 

Ще один випадок вживання модального дієслова – це поєднання 

модального дієслова та заперечної частки not для зазначення того, що 

частини ймовірно не входять до складу цілого: 
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…so the exchange might not be involved in the delivery of service [CM, 

March 2011, 47]. 

Тут маємо справу зі зменшенням категоричності заперечення, власне 

мітигацією заперечення у мові науки. Так у наведеному прикладі 

спостерігаємо імпліцитне подвійне заперечення: might (що імплікує 

авторську невпевненість – I personally don’t think so) та not (власне 

заперечення). Тобто тут імплікується імовірна можливість інклюзивності, що 

очевидна із синонімічного перефразування, а саме – could possibly be involved. 

Вживання подвійного заперечення хоч і не вітається, з точки зору 

“читабельності,” проте відіграє важливу роль у передачі нюансів 

англомовного наукового дискурсу. Як і в аналізованому прикладі, коли 

ідеться насамперед про інтенційну авторську некатегоричність при передачі 

ймовірної інклюзивності.  

Отже, проаналізувавши особливості вживання мовних одиниць 

інклюзивної семантики в пасивному стані, можна відзначити різноманітність 

їх вживання. Так деякі з них вживаються як в активному, так і в пасивному 

стані, а деякі можуть функціонувати лише в пасивному. 

Також, ми виявили велику кількість різних частин мови, які в більшості 

випадків використовуються для уникнення тавтології. Сюди відносяться, 

насамперед, вказівні займенники this, that, these, (they) all, особові 

займенники it та they, як inanimate subject, лімітуючи прикметники the former, 

the latter, порядкові числівники the first, the second, які займають ініціальну 

позицію та виконують анафоричну функцію, когнітивно відсилаючи читача 

уперед або назад до певної частини тексту. Наочно це можна представити 

формулою: підмет ЦІЛЕ (ЗАЙМЕННИК) + присудок (дієслова 

інклюзивної семантики) в активному стані + додаток (КІЛЬКІСТЬ) 

(ПЕРЕЛІК) ЧАСТИН. Наприклад: 

A trace file describes the shape of the throughput over time. It is composed 

of two-tuple entries in the form of time and throughput [IJANS, № 1-2 2010, 464]. 
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In order to gain deeper insight about Internet performance, several large-

scale measurement platforms (e.g., SamKnows1, RIPE Atlas2, and Netalyzr [1]) 

have been deployed over the last few years. They encompass several thousand 

probes distributed across the Internet [CM, May 2014, 169]. 

Отже, через уживання займенників кожне наступне речення пов’язане з 

попереднім. У кожному окремому реченні (вище наведені приклади) 

займенники It та They, що заміщують ціле (a trace file) та (several large-scale 

measurement platforms), використовуються для уникнення тавтології. 

Розглянемо й інші подібні випадки:   

All agents are listed here along with their modules: messaging Module, 

forecast Module, demand Supply Module, and constraints Module. Each of them 

contains a list with items as defined in our formal representation [IJAIT, № 1-2 

2014, 107]. 

First, full protection is tested for mixed legacy PLL and EPL demands. The 

former comprise SONET OC-3 (155 Mb/s), OC -12 (622 Mb/s), and OC-48 (2.5 

Gb/s) requests [CM, November 2008, 70]. 

Most simulation textbooks focus on estimating the mean µ of X.This 

typically involves running independent and identically distributed (i.i.d.) 

replications of the system over the time horizon…[IJASM, № 1-2 2011, 86.]. 

After defining the grammar, many features are available without any 

additional modifications (Figure 4). That includes things like: syntax coloring, 

text editing, basic navigation, tooltips (java doc-like) [IJAIT, № 3-4 2013, 163]. 

Порядкові числівники the first та the second виступають маркерами 

послідовності та позначають логічний перехід від одного до іншого речення і 

забезпечують зв’язок з попереднім висловлюванням, наприклад: 

In the case of OOK modulation, the dimming can be adjusted by means of 

two methods. The first one consists of redefining the “ON” and “OFF” levels to 

achieve the desired brightness. The second method consists of varying the 

average duty cycle of the waveform by the insertion of “compensation symbols” 

into the modulation waveform [CM, July 2014, 83]. 
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Часто використовується вказівний займенник that та відносний 

займенник which, у препозиції до дієслова інклюзивної семантики, які 

вводять підрядне означальне речення та привертають увагу до цілого, 

наприклад: 

SCA is a framework for developing SDR systems and we can define a 

framework as a set of cooperating classes that make up a reusable design for a 

specific class of software [IJAT, № 3-4 2010, 229]. 

Of these a total of 1583 elements signify components which are categorized 

into 23 categories that form the Component List is summarized in Table III 

[IJANS, № 1-2 2013, 34]. 

Detailed location on formation is geographical location information which 

at least consists of latitude and longitude [CM, June 2012, 33] 

Трапляються випадки вживання відносного займенника з комою 

(,which) у препозиції до дієслова інклюзивної семантики, наприклад: 

A white list is a list, which contains a collection of addresses of trusted 

users [IJAT, № 3-4 2010, 196]. 

У наступному дискурсивному фрагменті автор вживає одразу дві мовні 

одиниці інклюзивної семантики. Перша – made up of, виконує функцію 

простого присудка в головному реченні, тоді як друга –  contain, в поєднанні 

з вказівним займенником у препозиції до дієслова інклюзивної семантики 

вводить підрядне означальне речення: 

Each of those sensor networks is made up of one or more sensor nodes, 

equal to a physical sensor carrier (e.g., a single UAV), which in turn contain 

numerous sensors (e.g., camera, GPS receiver, etc.) [IJAT, № 3-4 2010, 155]. 

У наведеному нижче прикладі автор використовує два дієслова 

інклюзивної семантики, кожне з яких вводить підрядне означальне речення: 

We have proposed different types of devices that could constitute a 

bacterial nanonetwork, which includes the sensor, relay, and gateway 

nanomachines [CM, June 2014, 194]. 
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Отже, розглянувши граматичні особливості функціонування 

інклюзивних одиниць, можемо виділити їх вживання в активному та 

пасивному стані, а також функціонування в формі дієприкметника 

теперішнього часу (Participle I) та герундія (Gerund). 

 

2.6. Лексичні засоби вираження інклюзивності 

Для забезпечення адекватності сприйняття та ефективності 

декодування інформації використовуються засоби лінеарності.  Як ознака 

наукового дискурсу, лінеарність виявляється у надзвичайно чіткій його 

структурованості, підпорядкуванні мікропропозицій макропропозиції, 

компресованості, уникненні дигресій і передається через низку дискурсивних 

маркерів та риторичних фігур, які допомагають адресату краще 

орієнтуватися в тексті. Сюди відносяться дискурсивні маркери додаткової 

інформації, маркери послідовності, маркери пояснення та екземпліфікації 

[89, с. 91]. Дискурсивні маркери дозволяють продуктивно застосовувати 

комунікативний та прагматичний сучасні підходи до вивчення мовних явищ 

в англійській та інших мовах. Подібно до терміна “дискурс,” який і досі не 

має єдиного визначення, термін “дискурсивний маркер” також визначають 

по-різному. Одні вчені (наприклад, Р. Кверк та М. Хелідей) вважають, що 

дискурсивний маркер – це вставні слова/конструкції, модальні частки, 

сполучники, вигуки [232; 213]. Д. Шиффрін трактує дискурсивний маркер, як 

мовну одиницю, функція якої полягає у відображенні когерентного зв’язку 

між певним висловом у дискурсі та попереднім(и) висловлюванням(и), у 

створенні когезії і когерентності тексту [237, с. 11]. На семантичному рівні 

дискурсивні маркери зосереджують увагу реципієнта на логічній або 

хронологічній послідовності подій. Їх поділяють на додаткові (доповнювальні), 

причинно-наслідкові, умовні, протиставні та темпоральні [213]. Зважаючи на 

те, що категорія інклюзивності корелює в англійській мові науки разом з 

дискурсивними маркерами додаткової інформації та протиставлення, ми 

маємо на меті дослідити особливості функціонування цих мовних одиниць. 
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Мовні одиниці інклюзивної семантики також належать до логічних 

конекторів наукового дискурсу та можуть вживатися самостійно або поруч із 

іншими конекторами, у такий спосіб максимально експлікуючи науковий 

контент. 

1. Конструкції, що маркують передачу інклюзивної додаткової 

інформації. Термін “дискурсивний маркер” співвідноситься з особливим 

класом слів, властивістю яких є безпосередній зв’язок із функціонуванням 

дискурсу. Основною функцією дискурсивних додаткових (доповнювальних) 

маркерів у сенсі інклюзивності є введення висловлювання, яке доповнює 

зміст попереднього. В нашому випадку вони вводять додаткові частини до 

складу цілого. 

Опрацювавши наявний емпіричний матеріал, ми встановили таку 

специфіку вживання експліцитних та імпліцитних дискурсивних маркерів 

додаткової інформації: 

 Дієслово to add має яскраво виражену сему додаткової 

інформації, оскільки основним його значенням є додавати, доповнювати, 

приєднувати [252, с. 18]. Похідні від даного дієслова є зв’язки іn addition, іn 

addition to та прикметник additional, які також виступають маркерами 

додаткової інформації та безпосередньо експлікують наявність додаткової 

інформації, власне додавання частин до цілого. Наприклад: 

In addition, we include a time trend variable represented by the number of 

years passed since the launch of broadband in the country [TP, Vol. 38, 102]. 

In addition to вживається в випадках, коли якась частина приєднується 

до вже відомої раніше частини, як у наступному прикладі: 

In addition to the reform and institutional indicators, several other control 

variables are also included in the study [TP, Vol. 38, 55]. 

У даному реченні до вже відомих частин (the reform and institutional 

indicators) додаються нові частини (several other control variables), до того ж 

маркерами додаткової інформації виступають прийменник іn addition to, 

словосполучення кількісної семантики several other та прислівник also. 
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Прикметник additional відноситься безпосередньо до частин, що 

включаються до цілого. Наприклад: 

The additional parameters that we include relate to the number of that we 

want to store for that specific data instance [IJASM, № 3-4 2010, 182]. 

The “combined” adjective in the CARMA acronym means that despite our 

work’s prevailing focus on only the first layer of the proposed metric, its design 

does, however, contain several additional components that can be included in a 

metric calculation in the future [IJAT, № 3-4 2010, 116]. 

 До маркерів додаткової інформації також можна віднести 

прислівник also, який вводить додаткову інформацію про ціле, з якого 

складаються частини; будучи синонімом прислівника іn addition, прислівник 

also означає також [252, с. 19]. Позиційно він може розташовуватися перед 

мовними одиницями інклюзивної семантики, утворюючи “ланцюжок” 

маркерів інклюзивності; наочно це можна представити моделлю: ціле плюс 

also плюс мовні одиниці інклюзивної семантики плюс частини. Наприклад: 

The spreadsheet itself is used as a repository for the student responses and 

also to house a summary sheet which keeps a running total of the number of 

responses for each possible answer to the question [IJAIS, № 3-4 2014, 351]. 

або: 

Using the Generic Quantitative Analysis Modelling (GQAM) subprofile 

requires the definition of an Analysis Context, which is formed by a Workload 

Behavior object (the workload to be run) and a Resources Platform object (the 

resources to be used). An Analysis Context may also include a set of user-defined 

context parameters, which will be available as variables in the VSL expressions of 

the NFP [IJAIT, № 3-4 2012, 175]. 

До того ж у наведеному прикладі є модальне дієслово may, котре 

позначає ймовірну можливість залучення частин до цілого. 

Наведений нижче уривок містить дієслово експліцитної інклюзивної 

семантики (include), маркер екземпліфікації (such as) та маркерів додаткової 

інформації (as well as, additions, also). Маркер also вводить додаткову 
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інформацію про ціле, яке зазначається в попередньому реченні (including 

supporting land and buildings and intellectual and non-tangible property such as 

computer software), натомість маркер as well as вводить додаткові частини, з 

яких складається наявне ціле, при чому одна з частин включає іменник 

additions, що також експлікує додаткову інформацію: 

Total capital investment refers to the expenditure associated with acquiring 

ownership of a telecommunications equipment infrastructure (including 

supporting land and buildings and intellectual and non-tangible property such as 

computer software). These also include expenditure on initial installations as well 

as additions to existing installations [TP, Vol. 38, 54]. 

Ми також натрапили на приклади вживання прислівника also у 

постпозиції до мовних одиниць інклюзивної семантики, що можна 

представити формулою ціле плюс мовні одиниці інклюзивної семантики плюс 

also плюс частини і означає експлікацію додаткових частин в цілому, 

наприклад: 

While the Descartes’ thinking comprises also analysis (synergy), it is highly 

symbiotic [IJASM, № 3-4 2014, 215]. 

 Фразеологічний зворот, що маркує протиставлення not only…but 

also… , вживається для поєднання двох частин, що входять до складу цілого, 

та експлікує додаткову інформацію, як-от: 

When the scheduling is done, some scheduled light paths contain not only 

part of the guaranteed bandwidth but also part of the shared bandwidth [CM, May 

2011, 95]. 

Such a dynamic and continuously changing scenario involves not only cloud 

services and VMs, but also other cloud entities such as physical appliances and 

cloud users [IJAIS, № 1-2 2012, 1]. 

У даному випадку поєднання виразу not only…but also… та означеного 

займенника other іменує додаткові частини, що входять до складу цілого, а за 

допомогою маркера екземпліфікації such as подається перелік цих частин. 
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 Дискурсивний маркер додаткової інформації as well as як 

конектор (у цьому випадку він є синонімом до звороту not only…but also…) 

означає не лише…але і. Наприклад: 

The data plane comprises functions in the data processing path such as 

header compression, as well as MAC and PHY data packet-processing functions 

[CM, June 2009, 86]. 

У наступному реченні прийменник as well as та означений займенник 

another вказують на те, що ціле включає не лише частину(a network transfer of 

132GB), але й ще одну частину(another 132 GB in local data copying): 

The unoptimized replication process took around 45 minutes to deploy a 

template and a single slave service instance to each of the twelve cluster hosts, 

which included a network transfer of 132GB as well as another 132GB in local 

data copying; this translates to a network throughput of around 40MB/s and a disk 

throughput of around 25MBs/s [IJAIT, № 3-4 2011, 96]. 

Також вираз as well as може вживатися поруч з інклюзивними мовними 

одиницями. Він є сполучником і означає і, а також, як-от: 

The lack of capacity results for feedback channels is reflected in the ad hoc 

use of feedback in wireless system design, which typically consists of channel and 

network state information as well as acknowledgements of or retransmission 

requests for transmitted packets [CM, May 2011, 196]. 

The successful action composed of preconditions, id and post-conditions as 

well as the symptom, problem and context [IJAT, № 3-4 2010, 296]. 

 Фрази along with та together with є ще одними маркерами 

додаткової інформації, які синонімічно можуть замінювати один одного в 

реченні. Наведемо приклади з нашого матеріалу дослідження:  

A graph is an ordered pair G = (V, E), comprising a set V of vertices or 

nodes together with a set of E edges or lines [JTSM, Vol. 3, 1]. 

The resulting trips obtained from od2trips consist of a start and an end road 

together with a departure time [IJASM, № 3-4 2012, 130]. 
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These include QoS, performance indicators, delay, delay variation, and 

packet loss rate, along with other indicators that reflect abnormal operation 

[IJASM, № 1-2 2011, 18]. 

Testbed Independent Metamodel (TIM), which defines the testbed-

independent concepts for scenario modeling, considering that each scenario is 

composed of a topology along with all its intrinsic properties (e.g., IP addressing) 

[CM, December 2010, 133]. 

У вищенаведеному реченні автор показує, що ціле (scenario) 

складається з частини (a topology) разом з (маркер додаткової інформації 

along with) всіма своїми частинами (all its intrinsic properties) (займенник 

всеохоплюючої інклюзивної семантики all та присвійний займенник its). 

 Маркер додаткової інформації, що представлений сполучником 

and, вживається для об’єднання частин у єдине ціле. Він може вживатися для 

позначення об’єднання частин, з яких складається ціле, як-от: 

The context discussed here refers to the environment and different stages 

involved in composing Web services [IJAIT, № 3-4 2010, 247]; 

або ж, подібно до прислівника also, вводити додаткову інформацію про 

ціле, наприклад: 

The system is distributed and consists of the main controller, optional 

input/output (I/O) module and executing modules [IJAT, № 3-4 2011, 295]. 

 Дискурсивний маркер додаткової інформації plus вказує на 

залучення додаткових частин, що входять до складу цілого, наприклад:  

The 8QAM modulator consists of parallel I/Q modulator plus a (0, π/2) PM 

[CM, March 2010, 58]. 

An APP detector is able to calculate a posteriori probability for each 

information bit, which comprises a hard decision plus bit-wise reliability 

information [CM, December 2011, 113]. 

 До дискурсивних маркерів додаткової інформації, що імпліцитно 

позначають інклюзивність, ми відносимо займенники other, another, які є 
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синонімами прикметника additional і означають додатковий [252, с. 393]. 

Наприклад: 

It would therefore be useful to extend this grammar to include other 

configurations and components such that it has a wider range of applicability 

[IJASM, № 1-2 2010, 69]. 

 У наступному уривку автор, поруч із мовними одиницями 

інклюзивної семантики, послідовно використовує ще два маркери додаткової 

інформації besides (крім цього) та moreover (більш того), які є синонімами 

прислівника in addition, наприклад: 

The array consists of a two dimensional arrangement of identical FUs. Each 

FU contains an ALU that is able to perform the following operations: +, -, shl, 

shr, and, or, xor, not, neg, setlt, setgt. Besides each ALU, a configuration register 

including a constant value, two input multiplexers, and the token logic for the 

timing is present. Moreover, a bypass multiplexer is available that allows the 

route-forward operation i.e., the output value of the previous FU in the same 

column is routed to the next row [IJASM, № 1-2 2010, 75]. 

Отже, дослідивши дискурсивні особливості різнорівневих мовних 

одиниць, що маркують додаткову інформацію, можна зробити висновок про 

те, що вони переважно експліцитно маркують додаткові частини, що входять 

до складу цілого, або вводять додаткову інформацію про ціле.  

2. Конструкції, що маркують інклюзивне протиставлення. 

Протиставні маркери поєднують зміст попереднього висловлення зі змістом 

наступного, позначаючи протиставлення. Проаналізувавши емпіричний 

матеріал дослідження, ми встановили таку специфіку вживання дієслів 

інклюзивної семантики з дискурсивними маркерами протиставлення: 

 Двокомпонентний маркер інклюзивного протиставлення on the 

one hand…on the other hand, маючи структуру протичленів, вводить дві різні 

точки зору, полегшуючи сприйняття дискурсивного фрагменту:  

IT management sophistication includes managerial and functional 

sophistication on the one hand, while IT usage sophistication includes 
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informational and technological sophistication on the other hand [IJASM, № 3-4 

2011, 205]. 

Трапляються випадки, коли перший компонент конструкції on the one 

hand (саме ця частина протиставного виразу привертає увагу до 

багатобічності явища) імплікується і лише другий оn the other hand подається 

експліцитно, наприклад: 

Each NAN can be considered to be composed of a number of BANs. On the 

other hand, every BAN contains a number of apartments [CM, April 2011, 62].  

On the other hand, for this support to bе efficient, the non-functional 

requirement of usability, which embraces the suitability for the task and learning, 

as well as a high degree of self descriptiveness, plays an important role for testing 

and the acceptance for productive runs [IJAIS, № 1-2 2014, 113]. 

У цих реченнях частина on the one hand, яка повинна займати 

ініціальну позицію першого висловлювання, – опущена.  

 Ще одним дискурсивним синонімом маркера протиставлення on 

the one hand…on the other hand є зворот, що може вживатися як маркер 

додаткової інформації та протиставлення одночасно, а саме: not only…but 

also, наприклад: 

For this reason, it is important that network control encompasses not only 

today’s relevant physical parameters, but also future ones [CM, July 2012, 171]. 

Отже, бачимо, що мовні одиниці інклюзивної семантики можуть 

вживатися поруч з  маркерами протиставлення, маркуючи своєрідне 

інклюзивне протиставлення. 

3. Конструкції, що маркують мінімальний та максимальний 

ступені залучення. Ступінь залучення частин до складу цілого можна 

представити шкалою від 0% до 100%, де 0% зазначає відсутність залучення, а 

100% – максимальний ступінь залучення. Така постановка питання 

перегукується з поняттям “норми” категорії інтенсивності, яка відображає 

різний вияв ознаки, тому має бути певна точка відліку (“норма”), що 

визначає два інші показники: “менше норми,” “більше норми” [106, с. 14]. 
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Якщо ми говоримо про мінімальний та максимальний ступені залучення 

частин до складу цілого, то відповідно використовуємо словосполучення 

minimum number – мінімальна кількість частин, яке буде знаходитись з 

одного боку шкали, та maximum number – максимальна кількість частин, що 

буде знаходитись з протилежного боку.  

 Отже, для позначення мінімального ступеня залучення частин 

використовуємо словосполучення minimum number та minimum наприклад: 

In the figure, #PEsmax= 7 (red arrow) is selected as the best tradeoff. Its 

application mappings did not produce aborted threads. It includes a minimum 

number of clusters of three and PEs of eleven [IJASM, № 1-2 2013, 108]. 

 Ще одна мовна одиниця, яка використовується для зазначення 

мінімального ступеня залучення частин до складу цілого, – only в поєднанні з 

числівником (який позначає кількість частин, що входять до складу цілого), 

наприклад: 

Consequently, each multicast module is composed of only 4 tunable 

decoders associated to the 4 satellite neighbors [IJAT, № 3-4 2014, 60]. 

У наступному прикладі мовна одиниця only імпліцитно вказує на 

існування потенційно більшої кількості частин, аніж тих, що зазначаються у 

складі цілого: 

In HiOPS only rendezvous nodes (|VR| =√|V |) are involved in the MST 

construction [IJAT, № 3-4 2010, 125]. 

 Для зазначення мінімального та максимального ступенів 

залучення частин можуть також використовуватися конструкції less than та 

more than. Це той випадок, коли значення знаходяться в межах мінімального 

та максимального ступеня, тобто ближче до “норми.” Такі конструкції 

передають градуйований кількісний аспект порівняння на шкалі 

інтенсивності вираження кількісного залучення “більше/менше,” що 

передбачає кількісне зіставлення двох об’єктів, як-от у прикладі: 
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For code streams containing less than 1000 packets (quality layers  ≤10) 

the packet oriented FEC scheme is 3 times more time consuming than our optimal 

layer based FEC scheme [IJAT, № 1-2 2010, 57]. 

In the enhanced scenario, impact epochs consisting of more than 2 

concurrent outages rarely happen, even when a network expands to serve 1 million 

customers [IJANS, № 3-4 2012, 185]. 

 Для “поступового наростання кількості” можуть 

використовуватись конструкції more and more та much more, наприклад:  

Furthermore, the smartphone is emerging as an indispensable tool for many, 

containing more and more personal information [IJANS, № 3-4 2012, 80]. 

A communication typically involves a minimum of two entities but it can 

involve many more in the case of multicast and broadcast communications 

[IJAIT, № 1-2 2012, 12]. 

 Максимальний ступінь залучення частин до складу цілого 

експлікується за допомогою мовної одиниці a maximum, наприклад: 

In case of a minimal two bytes header, the payload of the Web Socket frame 

can contain a maximum of 125 bytes [IJAIT, № 3-4 2014, 237]. 

 Для позначення стовідсоткового включення частин до складу 

цілого використовується лексична одиниця all, яка охоплює всю кількість 

частин, що входять до складу цілого, наприклад: 

Nevertheless, since the total sales curve consists of all products, there must 

be a hidden periodicity within the individual products [IJASM, № 3-4 2013, 399]. 

Проаналізувавши особливості вживання мовних одиниць інклюзивної 

семантики з конструкціями, що маркують мінімальний та максимальний 

ступені залучення, можемо стверджувати, що вони уможливлюють 

номінацію приблизної кількості частин, що входять до складу цілого, навіть 

без зазначення точної кількості частин, що дає змогу адекватно 

інтерпретувати таку часто вживану одиницю англомовного наукового 

дискурсу, як at least 1 (2,3 …) – принаймні 1 (2,3…); імплікація: менше 

неможливо; 1(2,3…) та більше. 
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2.7. Стилістичні засоби передачі інклюзивності 

Деякі лінгвісти [63; 99; 15] вважають, що науковий дискурс 

позбавлений емоційно забарвленої та образної лексики, натомість йому 

притаманні консервативність та регламентованість. Ми не погоджуємось із 

цим твердженням, оскільки розглядаючи категорію інклюзивності як 

категорію писемного наукового дискурсу, ми виявили велику кількість 

метафор та фразеологічних одиниць інклюзивної семантики, які належать до 

експресивних засобів мови. 

1. Метафори інклюзивної семантики. Метафора є 

найпродуктивнішим креативним засобом збагачення мови, виявом мовної 

економії, семіотичною закономірністю, що виявляється у використанні знаків 

однієї концептуальної сфери на позначення іншої, уподібненої до неї в 

якомусь відношенні [153, с. 97]. Часто метафорою називають імпліцитне, 

згорнене порівняння [8]. Н.Д. Арутюнова зазначає, що зростання теоретичної 

цікавості до використання метафори стимульоване збільшенням її присутності 

в різних видах текстів, починаючи з поетичного мовлення й публіцистики і 

закінчуючи мовами різних галузей наукового знання [12, с. 6]. Дж. Лейкофф і 

М. Джонсон вперше надали нового визначення метафорі. Вони наголошували, 

що процес мислення, так само як і структура концептуальної системи, в 

більшій мірі є метафоричною. Метафора – не лише засіб вираження думок, але 

і засіб концептуалізації. Тому в сучасній науковій парадигмі метафора 

виступає знаряддям поповнення знакових ресурсів мови, засобом буття 

людини [220]. Ш. Баллі стверджував, що метафора – це порівняння, в якому 

розум під впливом тенденції зближувати абстрактні поняття та конкретний 

предмет сполучає їх в одному слові [18, с. 221]. 

Сучасне трактування механізму метафори здійснюється на засадах 

когнітивної лінгвістики. У метафорі вбачають ключ до розуміння основ 

мислення та процесів створення не тільки національно-мовного світобачення, 

а і його універсального образу [153, с. 101]. Метафори інклюзивності  мають 

і лінгвокультурний потенціал. 
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Будь-яка лексична одиниця, виконуючи функцію метафори в 

науковому дискурсі, має предметно-логічне та контекстуальне значення.     

І.Р. Гальперін пояснює, що предметно-логічне значення слова – це 

вираження словом загального значення про предмет через одну з ознак, яка 

на даному етапі стає “представником” цілого поняття. Іншими словами, це 

основне значення слова [60, с. 106]. Контекстуальне значення з’являється в 

зв’язку з предметно-логічним значенням слова в новому контексті [там само 

с. 109]. Наприклад, предметно-логічним значенням іменника family є сім’я, 

тоді як контекстуальним значенням є ціле, яке складається з певної кількості 

частин, як-от у прикладі: 

The family of copters includes various platforms with vertical propellers 

(e.g., helicopters, quadrocopters, and hexa-copters) [CM, July 2014, 146]. 

Опрацювавши емпіричний матеріал дослідження, ми виявили велику 

кількість метафор інклюзивної семантики. Для полегшення сприйняття 

інформації ми виділили три великі групи метафор, кожна з яких складається з 

певної кількості лексичних одиниць, що передають загальне значення 

метафори відповідного типу. 

 Метафора “контейнера” реалізується в категорії інклюзивності 

за допомогою іменника “container” та його синоніма reservoir.                   

С.А. Жаботинська розглядає “контейнер” та його вміст у контексті фреймів, 

як посесивну схему інклюзивності, та вказує, що вміст є самостійною 

частиною і може знаходитись як всередині контейнера, так і поза ним [76, с. 

182-183]. Розглянемо приклади з нашого матеріалу: 

For example, an “insert” primitive will involve adding one or more rows 

and columns to the bitmapped matrices, as well as adding one or more entries to 

the Node Set container [IJAIT, № 1-2 2014, 2]. 

Finally, to remove the node from the Node Set container, the system 

performs one work unit after locating the record of the target node (line 15) 

[IJAIT, № 1-2 2014, 6]. 
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У вище наведених прикладах бачимо, що іменник “container” виконує 

метафоричну функцію, означаючи ціле, до складу якого включаються 

частини (1-е речення) або зі складу якого частини вилучають (2-е речення). В 

обох реченнях контейнер розуміється як деяке вмістилище предметів 

(частин). 

 У наступному реченні комунікативний сеанс ототожнюється з 

контейнером за допомогою порівняльної частки as, яка виражає тотожність 

між предметами: 

A session is a communication descriptor that contains everything needed for 

linking entities, applications and devices together in a flexible way. A session can 

be viewed as a container storing the identity and the management information of a 

given communication [IJAIT, № 1-2 2012, 12]. 

У нижченаведеному прикладі спостерігаємо поєднання відразу двох 

лексичних одиниць, що виконують функцію метафори – прикметника 

envelopelike та іменника “container.” Модель N+like слугує для утворення 

структурно-складних прикметників та втілює зовнішню ознаку предмета, 

тому її можна вважати маркером метафоричного переносу, оскільки 

утворення смислової структури складних прикметників полягає у 

переосмисленні прямого значення та виникненні на його основі значення 

метафоричного [175, с. 60]. Наприклад: 

The idea of dynamical event management and envelopelike descriptive 

containers has been inspired by the good experiences with the concept of Self 

Contained applications (SFC) [IJASM, № 3-4 2012, 114]. 

Те саме стосується й іменника reservoir, який розглядається як 

вмістилище предметів, наприклад: 

Seismic exploration and monitoring for oil and gas reservoirs is a peculiar 

application that requires a large number of geophone sensors deployed outdoors 

over large areas to measure backscattered wave fields from artificial sources 

[CM, April 2013, 150]. 
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До метафори “контейнера” також відноситься іменник envelope. 

Предметно-логічним (конкретним) значенням мовної одиниці envelope є 

конверт (a flat paper container, especially for a letter, usually having a gummed 

flap [271]), тоді як контекстуальним значенням є певне ціле, контейнер, тобто 

те, що містить у своєму складі певні частини, наприклад:  

For example, the SAML SOAP binding specifies how a SAML message is 

encapsulated in a SOAP envelope [IJAIT, № 1-2 2011, 20]. 

У цьому реченні іменник envelope, виконуючи функцію метафори, 

вживається для позначення цілого (SAML SOAP), до складу якого входить 

частина (SAML message). Розглянемо інші приклади вживання цього 

іменника у метафоричному сенсі: 

The only communication between boxes is done by sending envelopes 

(communication units containing data) along their outgoing edges. Each envelope 

consists of several columns and each column contains a certain number of data 

items. The data type of items in one column must be the same in all envelopes 

transferred along one particular edge; however, different columns in one envelope 

may have different data types [IJAIS, № 3-4 2012, 303]. 

У цьому дискурсивному фрагменті мовна одиниця envelope (конверт) 

метафорично позначає ціле (пристрій для передачі даних), який складається з 

кількох частин (several columns), які в свою чергу також складаються з 

кількох частин, спостерігаємо “ефект матрьошки.”  

Дієслово to envelop має такі значення: 1. загортати, огортати (to wrap or 

enclose in; 2. оточувати (to surround) [262]. Виконуючи функцію метафори, 

це дієслово позначає, що ціле “загортає” частини, тобто частини знаходяться 

всередині цілого. В досліджуваному матеріалі ми не знайшли прикладів 

вживання дієслова  to envelop, що свідчить про особливості вживання 

лексичних одиниць у загальнонародній мові та мові науки. 

Іменник family маркує ціле як вмістилище частин. Ще за часів 

староанглійської мови поняття “сім’я” використовували для позначення 

групи, яка об’єднувалась на родинних зв’язках. Виділяли “nuclear family” та 
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“extended family.” Nuclear family включає батьків (мама, тато) та їх дітей [245, 

c. 124]. Extended family складалася з хазяїна сім’ї та його дружини (бабуся та 

дідусь), синів із дружинами та дітьми, дружин та дітей внуків, та незаміжніх 

доньок. Коли донька виходила заміж, вона ставала членом чоловікової сім’ї 

[там само]. В метафоричному сенсі сім’я позначає ціле, яке складається з 

частин, що об’єднані спільною ознакою, наприклад: 

User preferences can concern font size, font family, text color, word and 

letter spacing, link color and decoration or even more complex features regarding 

brightness, relative size or contrast [IJAIT, №3-4 2014, 243]. 

Розглянемо й інші приклади з нашого матеріалу: 

Additional terminology in this family of dynamic networks includes 

disruption-tolerant networks, intermittently connected networks, and opportunistic 

networks [CM, July 2012, 155]. 

У цьому прикладі термінологія динамічної  мережі (terminology of 

dynamic networks) позначає ціле (family of dynamic networks), яка складається з 

частин (disruption-tolerant networks, intermittently connected networks, and 

opportunistic networks). 

У наступному прикладі система, що розширюється (scalable system), 

розглядається як сім’я систем (family of systems). Крім того, подається 

компонентний склад цієї системи: 

Then, a “scalable system” can be considered as a family of systems, whose 

elements are systems composed of a specific admissible choice of individual 

component sets [IJASM, № 3-4 2014, 239]. 

Іменник network означає мережа [252, с. 372], що в метафоричному 

сенсі ототожнюється з контейнером, до складу якого входить певна кількість 

частин, як-от в прикладах: 

Underwater Wireless Sensor Network (UWSN) is a group of sensors and 

underwater vehicles, networked via acoustic links, which performs collaborative 

tasks and enables a wide range of aquatic applications [IJANS, № 1-2 2015, 1]. 
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ANT is more a method of how to explore and describe relations in a 

pragmatic manner, a "how-tobook" as Latour defines it, and, as such, it offers a 

way to describe ties and forces within a network [IJAIS, № 3-4 2014, 413]. 

Іменник house, який виконує функцію метафори, набуває значення 

цілого, в якому знаходиться велика кількість частин, наприклад: 

Cyber attacks can also cause catastrophic failures: in September 2012, an 

unclassified computer network for the office that handles all military-related 

functions at the White House, including nuclear war plans, was targeted by 

unidentified attackers [CM, May 2014, 236]. 

У наступному реченні словосполучення student house вживається для 

позначення студентського гуртожитку, яке в широкому значенні можна 

розуміти як вмістилище студентів: 

On Sundays, faculties are closed and only the library and the student house 

are open [IJAIT, № 1-2 2011, 43]. 

Дієслово to house також вживається як метафора на позначення 

інклюзивності в мові науки. Якщо дієслово to house вживається в активному 

стані, воно позначає ціле, яке містить (вміщає) частини, наприклад: 

The third track (cf. Fig. 10) was measured inside the Hochschulfond 

Building (HF), which has been built in the year 2003. Because it is mainly 

dedicated to practical research, it houses technical laboratories, offices and 

storage spaces [IJANS, № 1-2 2011, 146]. 

Wired and wireless entities house all information about the wireless and 

wired devices currently connected to the system [CM, December 2014, 149]. 

Якщо дієслово to house вживається в пасивному стані, воно позначає 

частину, яка міститься в цілому, наприклад: 

The SAA module is housed in the OBCof the payload [IJANS, № 1-2 

2011, 97]. 

Thus, compared to microwave systems, LOSMIMO technology is more suitable 

for E-band systems, since the antenna spacing is smaller and the transceivers can be 

housed within a relatively compact module [CM, March 2014, 132]. 
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Дієслово інклюзивної семантики to wrap up, виконуючи функцію 

метафори, може позначати формування цілого, всередині якого знаходяться 

частини, наприклад: 

The simulation layout is 10 by 10 hexagon cells wrapped up to avoid 

boundary effect [CM, November 2010, 78]. 

 Метафору “кола” можна віднести до посесивної схеми 

партитивності (термін С.А. Жаботинської.), де частина не є самостійною, але, 

вона завжди належить цілому [76, с. 182-183]. Метафора “кола” представлена 

передусім іменником circle. В словнику The American Heritage Dictionary of 

the English Language подається таке визначення іменника circle – a region 

bounded by a circle; a group of people sharing an interest, activity, or 

achievement; a process or chain of events or parts that forms a connected whole; 

cycle [271]. Наш матеріал дослідження підтверджує, що іменник circle 

вживається в функції метафори. Розглянемо приклади: 

On the display side, a specific adapter was written to convert Tic Tac Toe 

Model to a Display Source: the tic-tac-toe state change events are converted to 

drawing commands such as drawing circles [IJAIS, № 3-4 2012, 252]. 

Let us assume user A (whose related messages are numbered within circles 

in the figure) and user B (in squares) are two buddies using the system [CM, July 

2010, 104]. 

Дієслово to circle виконує функцію метафори, оскільки позначає процес 

обведення по колу, наприклад: 

The node carrying the messages could, for instance, be a fast-moving UAS, 

which circles a larger area and gathers information [CM, October 2013, 45]. 

Дієслово to encircle, як синонім дієслова to circle, виконуючи функцію 

метафори, позначає дію обведення по колу, всередині якого знаходяться 

частини (Рис. 2.1.), наприклад: 
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The encircled car in the figures shows the 

location where the driver is offered to pick up the 

passenger [IJAIS, № 1-2 2012, 108]. 

 

 

 

Рис. 2.1. Автомобіль знаходиться всередині кола 

На мапі автомобіль обведено по колу, тобто частина (автомобіль) 

знаходиться всередині цілого (коло).  

Синонімом дієслова to encircle є дієслово to enclose, основне значення 

якого оточувати, огороджувати. Функціонуючи як метафора, воно набуває 

того ж значення, що й encircle,тобто кола (цілого), де знаходяться частини, 

наприклад: 

MicaZ motes were enclosed in plastic boxes to act as a protective casing, 

with the antennas protruding [CM, April 2010, 72]. 

In the XML code, the Properties element encloses all properties of a 

segment, which are in this particular case two Quantitative QoS elements of 

the mentioned QoS parameters that are identified through their QoS ID 

[IJANS, № 3-4 2011, 310]. 

Дієслово to surround має значення оточувати [252, с. 527] і також 

відноситься до метафори “кола.” Розглянемо детальніше на прикладах: 

Urban rivers in Brazil are usually surrounded by big roads such as the so-

called Marginal Tietê in São Paulo [CM, December 2014, 85]. 

У цьому реченні видно, що частини (urban rivers) оточені цілим (big 

roads). Іншими словами, big roads оточують urban rivers так, що вони 

знаходяться всередині цілого.   

 Розглянемо ще один приклад (Рис. 2.2.) : 
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PES dynamically, automatically, and 

intelligently reconfigures the electronic, 

electrical, and mechanical equipment 

surrounding a user according to his/her 

preferences based on the current user’s 

location and his/her current mental/emotional 

state [CM, July 2010, p. 68]. 

Рис. 2.2. Користувач оточений різними засобами 

У цьому реченні ціле (user)з усіх сторін оточений великою кількістю 

частин (the electronic, electrical, and mechanical equipment).  

Іменник compass також відноситься до метафори “кола,” оскільки 

основними його значеннями є: 1. циркуль (mathematics, often plural, also 

called: pair of compasses); 2. межі або границі (limits or range, e.g.: within the 

compass of education; the broad compass of the novel) [271]. Ми вважаємо, що 

іменник compass виконує функцію метафори, оскільки позначає певне ціле, 

всередині якого знаходяться частини. 

Мовна одиниця compass як дієслово означає: 1. оточувати, робити коло 

(to encircle or surround; 2. розуміти, сприймати (to comprehend or grasp 

mentally as with the mind [262]. В матеріалі дослідження ми не виявили 

прикладів вживання мовної одиниці compass. Це свідчить про те, що в мові 

науки інформаційно-комунікаційних технологій ця одиниця не 

використовується на противагу загальнонародній мові, або, наприклад, 

математичним наукам. 

Словосполучення to range from…to стосується метафори “циркуля” (а 

отже, відповідально, і “кола”) та позначає межі, між якими знаходяться 

частини, наприклад:   

That maximum power can range from below 0 dBm to cover apartments 

(in the absence of a strong macro interferer) to 10 dBM or more to cover houses 

[CM, September 2009, 94]. 
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У наступному прикладі показується варіювання характеристик 

пристроїв: 

The included task graphs describe periodic applications. The 20 

applications range from automotive, industrial, telecommunication, networking to 

general-purpose applications [IJASM, № 1-2 2013, 107]. 

 Метафора “вмісту” позначає частини цілого та передається за 

допомогою іменника contents, предметно-логічне значення якого є “вміст 

(чогось).” Функціонуючи як метафора, іменник набуває значення “частин, які 

містяться в цілому,” наприклад: 

Instead of manipulating the contents of ioCMDB at databases level, our 

approach suggests to perform such alternations through specified functional areas, 

as we outline in Section IV-D [IJAIT, № 1-2 2012, 42]. 

У цьому реченні мовна одиниця the contents позначає частини (вміст) 

бази даних, яка управляє конфігураціями. Зазначимо принагідно, що в цьому 

випадку використовується синтаксична конструкція N2 of N1, яка позначає 

приналежність одного предмета іншому.    

In addition, we have defined frameworks to offer a visual feedback to the 

user via displays. This includes 2D and 3Dgraphical objects rendering and 

multimedia contents such as videos [IJASM, № 1-2 2014, 11]. 

В останньому прикладі спостерігаємо поєднання експліцитного засобу 

вираження інклюзивності, а саме дієслова to include та іменника contents, який 

виконує функцію метафори, позначаючи частини, що входять до складу цілого.   

Отже, можемо стверджувати, що категорія інклюзивності має досить 

потужний метафоричний потенціал. 

2. Фразеологічні звороти інклюзивної семантики. Фразеологічний 

фонд кожного народу – це невичерпне джерело, що постійно живить 

виражальні засоби літературної мови, надає їй яскравих рис національного 

характеру, створює той неповторний колорит, який часто відрізняє одну мову 

від іншої. Фразеологізми – це універсальне мовне явище, властиве усім 

мовам [55]. 
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Фразеологія вивчає специфіку фразеологізмів, особливості їх знакової 

функції та значення, властивості структурно-семантичної стійкості та 

репродуктивності, ознаки лексичних компонентів фразеологізмів, їх 

звуковий склад, морфологічну та синтаксичну будову, характер зовнішніх 

лексико-семантичних зв’язків та форми реалізації у мовному ланцюгу, а 

також експресивно-стилістичні ознаки фразеологізмів, їх системний зв’язок з 

іншими одиницями фразеологічного складу та з словами [179]. 

І.Р. Гальперін визначає фразеологічні одиниці як словосполучення, в 

яких значення цілого домінує над значеннями його окремих частин [60, с. 

169]. В сучасній науковій літературі можна знайти велику кількість дефініцій 

терміна “фразеологічна одиниця.” З різних точок зору трактували це поняття 

вчені:  О.В. Кунін [114], В.П. Жуков [77], Л.В. Архангельський [13]. У нашому 

дослідженні ми дотримуємося визначення, яке наводить Л.В. Архангельський: 

фразеологічна одиниця – наявна у мові на даному етапі її історичного 

розвитку постійна комбінація словесних знаків: гранична або цілісна, що 

відтворюється у мові носіїв, яка заснована на внутрішній залежності її членів, 

складається мінімум з двох строго визначених одиниць лексичного рівня, що 

знаходяться у певній послідовності, граматично організована за моделями 

словосполучень або речень та має єдине значення [13]. 

Основною особливістю фразеологічної одиниці є те, що її семантичний 

обсяг не збігається з семантичним обсягом слів [77, с. 20-21]. Семантика 

фразеологічних одиниць тісно пов’язана з фоновими носіями мови, із 

практичним досвідом особистості, культурно-історичними традиціями 

народу, який користується даною мовою. Фразеологічні одиниці надають 

об’єктам дійсності ознаки, які асоціюються із картиною світу, оцінюють її та 

виражають ставлення до неї. Своєю семантикою фразеологічні одиниці 

спрямовані на характеристику людини та її діяльності [195]. Фразеологічні 

одиниці займають значне місце в лексиці сучасної англійської мови і є 

надзвичайно вживаними, зважаючи на свою велику різноманітність, 

ідіоматичність значення і неоднорідність функціонування. 
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Розглянувши наш матеріал дослідження, ми виявили такі фразеологічні 

одиниці інклюзивної семантики: аs a whole, the whole picture, the big picture, a 

whole bunch, all the way, the best of both worlds. Розглянемо семантичні 

особливості вживання цих одиниць докладніше. 

 Фразеологічна одиниця as a whole найкраще презентує категорію 

інклюзивності, оскільки має в своєму складі мовну одиницю whole, тобто 

ціле, крім того, можна прослідкувати зв’язок категорії інклюзивності з 

категорією порівняння, оскільки частка as (відноситься до категорії 

порівняння) і вказує на стовідсоткову тотожність порівнюваних одиниць, 

наприклад: 

The planning phase shall be done considering the network as a whole 

[CM, January 2014, 45]. 

The Process Graph represents the process as a whole, made up of activities 

and resources [IJAIS, № 1-2 2013, 29]. 

В останньому реченні спостерігаємо “ланцюжок,” який складається з 

фразеологічного звороту as a whole та словосполучення інклюзивної 

семантики made up of. 

 Фразеологічна одиниця інклюзивної семантики the whole picture 

вживається для опису візуально-риторичних засобів комунікації, зокрема 

таблиць, рисунків тощо. Функціонуючи в реченні, вона вказує на те, що 

об’єкт висловлювання розглядається загалом як одне ціле, наприклад: 

Figure 5 demonstrates a whole picture of how the proposed framework will 

impact the green design of future system [CM, June 2011, 36]. 

Figure 1 illustrates the whole picture of this classification [CM, May 

2010, 156]. 

 Синонімом фразеологічної одиниці the whole picture є ще один 

фразеологізм, а саме the big picture, наприклад: 

This article describes the current concept of the CRS and shows the big 

picture of international standardization of the CRS [CM, March 2011, 82]. 

Описуючи пакетно-оптичну мережу, автор зазначає підзаголовок: 
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The packet-optical network: The big picture [CM, November 2013, 110], 

тобто автор проводить комплексне дослідження поставленої проблеми 

висвітлюючи тему у сукупності усіх її складників. 

 Фразеологічна одиниця a whole bunch набуває значення повний 

набір (елементів), іншими словами позначає ціле, наприклад: 

Operators such as a comma, colon, and equality apply to whole bunches, 

but some operators apply to their elements instead [IJAIS, №1-2 2014, 76]. 

 Фразеологічна одиниця інклюзивної семантики all the way 

позначає деякий відрізок, у якому знаходиться певна кількість частин, як-от у 

наступних прикладах:  

As can be seen, at operating point 3, the tree structure is parsed (checked 

for merging) starting from its level 0 (L0) all the way up to its level 4 (L4) 

[IJAT, № 1-2 2010, 15]. 

У цьому реченні зазначається відрізок від рівня 0 (L0) до рівня 4 (L4).  

 Фразеологічний зворот the best of both worlds, входить до складу 

метафори “золотої середини” і означає користуватися перевагами двох різних 

предметів одночасно [261]. Наприклад: 

But it is suggested to evaluate different approaches in the near future which 

also take probabilistic methods into account or maybe apply different methods in a 

boosting like manner bringing together the best of both worlds [IJAIS, № 3-4 

2011, 226]. 

…Griffin attempts to combine the best of both worlds to create a flexible, 

high-speed distributed processing platform [CM, January 2012, 158]. 

Тож фразеологічні звороти інклюзивної семантики, так як і метафори 

інклюзивної семантики, збагачують науковий дискурс, надаючи йому 

експресивного забарвлення, зацікавлюючи адресата та надаючи такій 

серйозній сфері, як наука, дихання природної мови. 
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2.8. Візуально-риторичні засоби вираження інклюзивності в англійській 

мові науки  

У сучасній мові науки мовленнєва комунікація розглядається як 

цілеспрямований процес, основна мета якого полягає у виборі та 

використанні мовцем оптимальних мовних засобів для досягнення 

комунікативної мети. Однією з функцій тексту (письмового повідомлення) є 

вплив на комуніканта. В сучасній лінгвістиці поняття “текст” 

використовується для позначення не лише вербальних повідомлень, але і 

повідомлень, для передачі яких використовуються різні графічні засоби, 

наприклад, таблиці, схеми, графіки тощо [5; 246].  

Окрім суто мовних (лінгвальних) засобів вираження категорії 

інклюзивності в писемному науковому дискурсі, (до яких, передусім, 

належать дієслова to consist of, to comprise, to involve, to include, etc.), ми 

розглядаємо і екстралінгвальні (позамовні) засоби вираження даної категорії. 

В дослідженні категорії інклюзивності нас цікавлять засоби іконічної мови 

(зображувальні невербальні, невербальні графічні засоби, засоби візуального 

подання інформації, засоби візуальної риторики, текстові засоби 

невербального спілкування) до яких можна віднести: 1) таблиці; 2) графіки; 3) 

діаграми; 4) схеми; 5) рисунки; 6) мапи; 7) фотографії. Розглядаючи 

зображувальні невербальні засоби комунікації в контексті інклюзивності, ми 

також відносимо сюди нумерацію або інше виділення перелічення та 

заголовки/підзаголовки, які вважаються імпліцитними засобами 

інклюзивності. 

Лінгвісти відзначають, що у більшості випадків тексти, які закодовані 

за допомогою графічних одиниць, мають перевагу над іншими, оскільки їх 

інформаційний потенціал перевищує комунікативні можливості суто 

вербального повідомлення. Вербальні засоби та засоби візуально-

риторичного спілкування є взаємозалежними, оскільки сутність візуального 

компоненту розкривається через вербальний, натомість сприйняття 

інформації значно полегшується завдяки наявності візуальних засобів. Читач, 
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дивлячись на фотографію, не завжди може правильно ідентифікувати те, що 

на ній зображено, а словесний текст дає змогу обрати “правильний рівень 

сприйняття” [19, с. 305].  

Дуже часто науковці, починаючи читати певний текст, насамперед 

звертають увагу на візуальні компоненти тексту, які створюють ефект 

“прямого доступу до даних” [89, с. 41] і тим самим переконують адресата у 

істинності повідомлення. В англо-американському науковому дискурсі 

спостерігаються значні розбіжності у використанні графічних засобів, що 

зумовлюється насамперед жанровою специфікою. За деякими даними, 

використання окремих графічних символів у наукових текстах спостерігається 

більш ніж у 80 разів частіше у порівнянні з аналогічним показником художніх 

творів [161, с. 11]. Якщо ж говорити про наукову літературу, то тут також є 

деякі розбіжності: у науковій літературі технічних та природничих 

спеціальностей використовується значно більша кількість засобів візуалізації, 

ніж у наукових текстах гуманітарного профілю [89, с. 41]. 

Засоби візуальної риторики застосовують для відкритого та 

прихованого впливу на процес комунікації загалом, на структуру тексту, його 

цілісність та зв’язність.  

У жанрі інформаційно-комунікаційних технологій (статті саме цієї 

галузі слугують емпіричним матеріалом дослідження) переважають рисунки 

та таблиці, перші, є найчисельнішими, про що свідчать кількісні підрахунки, 

де сумарна кількість рисунків становить 13741, таблиць – 2590 одиниць. 

Рисунки використовуються для полегшення сприйняття викладеного 

матеріалу та його підсумовування.  Для того, щоб показати читачеві принцип 

роботи бездротової чарункової мережі (wireless mesh network), автор 

наводить рисунок, який наочно показує картину в цілому: 
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The initial WMN prototypes were mainly driven by the initiatives of 

communities of users with individual volunteers setting up IEEE 802-11-based long-

distance point-to-point links among their 

houses (Fig. 2.3.) to build a community 

network and offer a variety of services to 

their participants, ranging from file 

sharing and community-wide voice over 

IP (VoIP) to Internet access through 

community owned WMN-to-Internet 

gateways [CM, January 2014, 91]. 

Figure 2.3.Community mesh networks.         

Результати представленого нижче експерименту підсумовані саме у 

візуальному рисунку (зазначено у вигляді графіка), який допомагає легше 

сприйняти отримані дані:  

To evaluate Emerge Net’s performance on the network level, we performed several 

calling and messaging experiments. We developed an Android application that 

programmatically sent messages and placed calls from 10 mobile devices camped 

on two Emerge Net base stations.We captured all network traffic at each base 

station using tcp dump. As shown in Fig. 2.5., each traffic stream was classified 

based on its end points, revealing the traffic impact of each Emerge Net component. 

We measured the bandwidth 

consumption of each Emerge Net 

feature, averaged over 10 calls, 

registrations, or messages. For 

messaging tests, we performed each 

experiment twice, using the minimum (1 

character) and maximum (160 

characters) SMS message length [CM, 

December 2014, 82]. 

Figure 2.5. Network utilization for one Skype call   
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 У наступному прикладі, за допомогою фотографій, автор описує процес 

відновлення кабелів, які були пошкоджені після цунамі: 

The first example of the restoration work involved the access zones, cables, and 

fibers going to the subscriber premises. As mentioned in the previous section, vast 

amounts of access cables were lost due to the tsunami, and the restoration work 

proceeded as follows (Fig. 2.4.): 

Step 1: Remove the debris from the entire site — the tsunami moved and mixed 

everything on the ground, so the area was a complete mess. The restoration work 

started by removing the debris from the area; only after this work was completed 

could the work of setting new poles commence. Step 2: Install underground cable 

from the exchange to the manhole; typically, underground cable is used up to a 

certain point from the exchange, and where the exchange was flooded and destroyed, 

the cable had to be replaced. Step 3: Install aerial cables — from the manhole 

through the poles, then to newly installed aerial cables. After the cable was laid up to 

the manhole, the cable ran up the nearest pole, and thence from pole to pole. Step 4: 

Connect cables to the subscriber — When the cable reached the pole nearest the 

subscriber, the connection was made from the pole to the subscriber. 

 

Figure 2.4. Restoration of access cables that were lost due to the 

tsunami: 1) remove the debris; 2) install underground cable; 3) install aerial 

cables; 4) connect cables to the subscribers. 
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У цьому прикладі бачимо поєднання декількох засобів візуального 

подання інформації. Перш за все, це рисунок, плюс, автор, описуючи цей 

рисунок, використовує засіб перелічення (як імпліцитний засіб категорії 

інклюзивності) для описання самих етапів роботи.  

Ще одним графічним засобом комунікації в аспекті інклюзивності є 

таблиці. Таблиця (лат. Tabula – дошка) – це перелік, зведення статистичних 

даних або інших відомостей, розміщених у певному порядку й за графами 

[259]. Таблиця – це спосіб раціонального, компактного, наочного викладення 

систематизованої інформації про досліджуваний об’єкт у цифровій формі та 

у певному порядку розміщення. Таблиці часто використовують у 

комунікаціях, дослідженнях та аналізі даних [64, с. 139]. Проаналізувавши 

матеріал дослідження, ми виявили числові та текстові таблиці, наприклад:  

 числові таблиці: 

 The vineyard is a wide area where 13 nodes (including the master node) 

with 24 sensors, running STAR MAC and dynamic routing protocols were 

successfully deployed. The deployment took place in two different steps: during the 

first one, 6 nodes (nodes 9, 10, 14, 15, 16, 17) were placed to 

perform an exhaustive one week test. After the second 

deployment, in which nodes 11, 12, 13, 18, 19, 20 were  

arranged, the increased number of collisions changed the 

global efficiency, thus decreasing the messages that arrived 

to the end user, except for nodes 18,19,20, in which an 

upgraded firmware release was implemented. The related 

results are detailed in Table 2.2. [IJANS, № 1-2 2010, 23]. 

 

Table 2.2.  Message delivery rate for the montepaldi farm pilot site  

 текстові: 

Applications with the highest level of interaction among objects are the most 

powerful and fascinating as well as the most difficult to implement of IoT 

applications. This is the case, for instance, for applications where several sensors, 

Location MDR 

Node 9 72.2 

Node 10 73.7 

Node 11 88.5 

Node 12 71.4 

Node 13 60.4 

Node 14 57.2 

Node 15 45.6 

Node 16 45.4 

Node 17 92.1 

Node 18 87.5 

Node 19 84.1 
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RFID tags and readers, and communication devices have to collaborate to 

accurately track the position and status of goods and persons to offer contextualized 

and personalized services. These issues can easily be tackled by objects belonging to 

the res social is category by exploiting the main features of the social network of 

objects, as listed in Table 2.3. Some of these features are similar to those that push 

humans to participate in social networks. In the following, four sample use cases are 

described by highlighting the advantages derived from the employment of social 

objects organized into social networks [CM, January 2014, 102]. 

Feature Description 

Find service providers The network of friends is crawled to find another object 

capable of providing the needed service. 

Publish information 

 

The object publishes new information along friendship 

paths to optimize its consumption while limiting message 

exchanges. 

Evaluate 

trustworthiness 

The community is exploited to rate the trustworthiness of 

potential providers of information and services. 

Get filtered 

information 

To improve the accuracy of information, communities of 

objects collaborate to provide a common view. 

Table 2.3. Main features of a possible social network of objects to be exploited 

toward the development of complex IoT applications 

Як бачимо, співставлення вербального та візуального планів допомагає 

читачеві зрозуміти функціональне призначення і сформувати певний образ в 

уявленні. Поєднання вербальних та візуально-риторичних складових тексту 

створює гармонійну картину єдиного дискурсу. 

Інший не менш важливий графічний засіб подання інформації – це 

перелічення, яке використовується для зазначення основних компонентів 

цілого, його основні характеристики, функції і т.п. Дослідивши емпіричний 

матеріал, ми виявили такі типи перелічення: 

- марковане перелічення, наприклад:    

The key elements in the architecture are summarized below: 

• Two logical network layers, a radio network (RN) that provides only a 

minimum set ofL1/L2 functionalities and a network cloud that provides all higher 

layer functionalities 
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• Dynamic deployment and scaling of functions in the network cloud through 

SDN and NFV 

• A lean protocol stack achieved through elimination of redundant 

functionalities and integration of AS and NAS 

• Separate provisioning of coverage and capacity in the RN by use of C/U-

plane split architecture and different frequency bands for coverage and capacity 

• Relaying and nesting (connecting devices with limited resources non-

transparently to the network through one or more devices that have more resources) 

to support multiple devices, group mobility, and nomadic hotspots 

• Connectionless and contention-based access with new waveforms for 

asynchronous access of massive numbers of MTC devices 

• Data-driven network intelligence to optimize network resource usage and 

planning [CM, November 2014, 74]. 

- числове перелічення: 

The overall description of the whole concept consists of three major parts and 

functions: 1) SA comprehending the existing solutions and tools, 2) command and 

control tools, and 3) information repository [IJAT, № 3-4 2014, 92]. 

Як видно з вищенаведених прикладів, перелічення використовується для 

структурування тексту і допомагає систематизувати подану інформацію для 

полегшення сприйняття її читачем. 

Ще один засіб візуального подання інформації в аспекті інклюзивності – 

це заголовок/підзаголовок. Заголовок входить у систему тексту та передає 

змістово-фактуальну інформацію. Основна функція заголовка номінативна, 

оскільки, надаючи назву тексту, він несе в собі основну інформацію про текст. 

І.В. Арнольд називає заголовок “сильною позицією тексту” [9, с. 24],           

З.Я. Тураєва вказує, що з лінгвістичної точки зору заголовок – це назва (ім’я) 

тексту, з точки зору семіотики – перший знак тексту, оскільки надає читачеві 

перші орієнтири, завдяки яким буде відбуватися сприйняття тексту як цілого 

[165, с. 53]. А. Євграфова зазначає, що, розглядаючи текст, всі фрагменти 

інтегруються в єдине ціле, а одним із засобів зв’язку при цьому виступає 
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заголовок, оскільки саме він має властивість зв’язувати всі частини тексту 

[73]. Крім того, заголовок обмежує текст і наділяє його завершеністю, 

підпорядковуючи певному задуму, тобто назва виявляється в усіх його 

конкретних формах реалізації способу інтеграції тексту [там само].  

Розглянемо кілька прикладів з нашого матеріалу дослідження. Заголовок 

статті Nanoscale materials and devices for future communication networks [CM, 

June 2010, 112]. З заголовку ми розуміємо, що в статті досліджуються 

наноматеріали та наноприбори для майбутніх комунікаційних мереж. Іноді в 

заголовку автор ставить питання, як-от: Is digital inclusion a good thing? How 

can we make sure it is? [CM, February 2010, 112]. У статті автор показує 

позитивні та негативні сторони доступності цифрових технологій. Заголовок у 

вигляді запитання відразу показує основну гіпотезу наукової статті та 

спонукає читача самому відповісти на поставлене запитання.    

Зазначимо, що візуально-риторичні складники англомовної наукової 

статті можуть бути факультативними або облігаторними: 

Невербальні інклюзивні 

одиниці 

Облігаторні Факультативні 

таблиця  Х 

мапа  Х 

фото  Х 

схема  Х 

рисунок  Х 

графік  Х 

діаграма  Х 

марковане перелічення  Х 

числове перелічення  Х 

заголовок/підзаголовок Х  

Таблиця 2.4. Облігаторні та факультативні елементи наукової статті 

у галузі інформаційно-телекомунікаційних технологій  
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Отже, окрім вербальних засобів вираження категорії інклюзивності, 

існують і візуально-риторичні засоби, основною функцією яких є сприяння 

полегшенню декодування інформації. 

 

2.9. Кількісний аналіз результатів дослідження 

Ми використовуємо кількісні методи задля узагальнення та 

обґрунтування результатів дослідження. Вони дозволяють нам одержати 

об’єктивні кількісні дані та порівняти частоту вживання експліцитних, 

імпліцитних та напівімпліцитних засобів вираження категорії інклюзивності, 

а також її прототипних членів. 

Ми визначили частоту вживання мовних одиниць інклюзивної 

семантики на 1000 слів, використавши формулу: 

Р = 𝛼 ÷ 𝑏 × 1000 

де Р – відносна кількість певної мовної одиниці на 1000 слів; a – 

абсолютна кількість певної мовної одиниці; b – обсяг проаналізованого 

тексту. Ми проаналізували 94184 мовних одиниць інклюзивної семантики у 

корпусі обсягом 9681764 слововживань. У гістограмі 2.1. подано відносну 

кількість вживання прототипних членів категорії інклюзивності.  

 

Гістограма 2.1. Відносна кількість вживання прототипних членів 

категорії інклюзивності 
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Отже, судячи з гістограми, серед прототипних членів категорії 

інклюзивності переважає група “Ціле містить певні частини” з відносною 

кількістю 6,34 мовних одиниць на 1000 слів (абсолютна кількість – 61369),  група 

“Частини утворюють ціле” складає 3,22 мовних одиниць на 1000 слів (абсолютна 

кількість – 31195 одиниць), найменшою є група “Ціле не містить певних частин” 

– 0,17 мовних одиниць на 1000 слів (абсолютна кількість – 1620). 

У гістограмі 2.2. показаний відсоток вживання експліцитних, 

імпліцитних та напівімпліцитних засобів вираження категорії інклюзивності: 

 

Гістограма 2.2. Відсоток вживання експліцитних, 

напівімпліцитних та імпліцитних засобів вираження категорії 

інклюзивності 

Отже, з гістограми видно, що експліцитні засоби вираження категорії 

інклюзивності складають 87% (8,44 мовні одиниці на 1000 слів) від загальної 

кількості, напівімпліцитні – 7% (0,72), тоді як імпліцитні складають лише 6% 

(0,56). У додатку А наведено таблицю з абсолютною та відносною кількістю 

всіх мовних одиниць інклюзивної семантики. У додатку Б наведено 

гістограму основних функціонально-семантичних підтипів категорії 

інклюзивності у мові науки. 

87% 

7% 

6% 

експліцитні засоби напівімпліцитні засоби імпліцитні засоби 
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У наукових текстах експліцитне вираження інклюзивних мовних 

одиниць має значну перевагу над імпліцитним та напівімпліцитним, що 

відповідає загальній тенденції наукової прози до експліцитного вираження 

відношення між різними структурними, функціональними та кодовими 

компонентами повідомлень.   

Послуговуючись теорією прототипів [235] та проаналізувавши матеріал 

нашого дослідження, доходимо висновку про те, що експліцитні засоби 

вираження категорії інклюзивності містяться в центрі категорії 

інклюзивності (ядро), тоді як імпліцитні (також, візуально-риторичні) 

знаходяться на її периферії. Напівімпліцитні засоби вираження категорії 

інклюзивності знаходяться між центром та периферією, тобто 

спостерігається поступовий перехід від центру до периферії (рис. 2.6.)

Рисунок 2.6. Засоби вираження категорії інклюзивності  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

1. Експліцитні засоби вираження категорії інклюзивності – це мовні 

одиниці, в яких явно виражена сема інклюзивності. Сюди відносяться 

дієслова та фразові дієслова такого плану to comprise, to consist of, to be made 

up of, to be composed of, to contain, to involve, to include, та ін. іменники 

involvement, inclusion, container, group, team, set; прикметники inclusive, 

encompassing, constituent; та граматична конструкція let us/let’s + V. Значна 

кількість експліцитних маркерів категорії інклюзивності виконує функцію 

метафори, наприклад: to house, family, container та ін.  

1 Експліцитні засоби вираження категорії 

інклюзивності 

2 Напівімпліцитні засоби вираження категорії 

інклюзивності  

3 Імпліцитні, (також, візуально-риторичні 

засоби вираження категорії інклюзивності)  



147 
 

2. Імпліцитні маркери інклюзивності, які приховано презентують 

інклюзивність, представлені насамперед конструкцією among other things 

(among others)/inter-alia (i.a), що маркує введення додаткових частин, про які 

не йдеться в повідомленні, та низкою іменників та дієслів.       

3. Напівімпліцитні засоби вираження інклюзивності знаходяться на 

межі експліцитних та імпліцитних значень, тож потребують залучення більшої 

кількості когнітивних зусиль для декодування інформації, ніж експліцитні 

засоби, але меншу кількість, ніж імпліцитні. Це насамперед дієслово посесивної 

семантики to have; граматичні конструкції there + to be (+Appr); та include…but 

(be) not limited to (including…but (be) not limited to) та ін.  

4. В англійській мові науки існує низка функціонально-

семантичних підтипів інклюзивності, таких, як: ціле складається з частин 

(частковий перелік), тобто зазначення певної кількості частин, що входять до 

складу цілого; ціле складається з частин (повний перелік) – перелік усіх 

частин, з яких складається ціле; ціле та його частини – мовні одиниці цього 

типу маркують як повний, так і частковий перелік частин; повне включення 

частин до цілого – іншими словами, стовідсоткове включення частин до 

складу цілого; ідея контейнера стосується позначення вмістилища для 

частин; ідея залучення частин до цілого – позначення того, що частини 

можуть включатися до складу цілого; формування цілого – утворення цілого 

або об’єднання частин для подальшого утворення цілого; амальгамація 

частин, тобто групування частин для формування цілого; посесивність – 

позначення приналежності частини цілому; частини не входять до складу 

цілого, тобто виключення частин зі складу цілого. 

5. На синтаксичному рівні мовні одиниці категорії інклюзивності 

функціонують в активному та пасивному станах та вживаються в формі 

герундія (Gerund) та дієприкметника теперішнього часу (Participle I) і 

виконують функції присудка, предиката, означення, підмета та обставини. 

Наприклад, фразове дієслово to be composed of вживається лише в пасивному 

стані, тоді як його синонім to consist of лише в активному. Інша мовна 
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одиниця to make up в активному стані позначає формування цілого, тоді як  to 

be made up of у пасивному стані означає, що ціле складається з певної 

кількості частин.   

6. Для забезпечення адекватності сприйняття та ефективності 

декодування інформації використовуються засоби лінеарності, зокрема 

маркери додаткової інформації, протиставлення тощо. Основною функцією 

таких маркерів, у сенсі інклюзивності, є введення висловлювання, яке 

доповнює зміст попереднього.  

7. Будучи поліморфною категорією, категорія інклюзивності 

представлена великою кількістю метафор. До них належать, зокрема, такі 

групи метафор: метафора “контейнера” (container, reservoir, envelope, envelop, 

family, network, house (n), house (v), wrap up), метафора “кола” (circle (n),circle 

(v), encircle, enclose, surround, compass (n), compass (v), range from…to), 

метафора “вмісту” (contents). Низка фразеологічних одиниць інклюзивної 

семантики (аs a whole, the whole picture, the big picture, a whole bunch, all the 

way, the best of both worlds) емоційно забарвлює науковий дискурс та 

водночас передає інклюзивність як віддзеркалення ментального досвіду 

людини. 

8. Візуально-риторичні засоби вираження інклюзивності сприяють 

ефективному декодуванню інформації. До них належать: таблиці, графіки, 

діаграми, схеми, рисунки, мапи, фотографії, нумерація або інше виділення 

перелічення, заголовки/підзаголовки. 

9. Домінантною групою категорії інклюзивності є “Ціле містить 

певні частини,” оскільки відносна кількість мовних одиниць цієї групи на 

1000 слів становить 6,34 мовних одиниць, тоді як, наприклад, відносна 

кількість мовних одиниць групи “Ціле не містить певних частин” становить 

лише 0,17 на 1000 слів. Кількісні підрахунки показали, що експліцитні засоби 

вираження інклюзивності ушестеро перевищують імпліцитні та 

напівімпліцитні, що вказує на тенденцію до експліцитного вираження 

значень.   
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10. Дослідження наукового дискурсу крізь призму функціонально-

когнітивного підходу допомагає краще з’ясувати його лінгвальну сутність та 

відповідну категоріальну семантику. Основними складниками категорії 

інклюзивності є експліцитні значення, що знаходяться в центрі категорії 

(ядро), імпліцитні (в тому числі візуально-риторичні), які розташовуються на 

периферії, та напівімпліцитні, які знаходяться між центром та периферією, 

що дозволяє говорити про поступовий перехід від центру до периферії. 
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РОЗДІЛ 3 

ДИСКУРСИВНА СПЕЦИФІКА КАТЕГОРІЇ ІНКЛЮЗИВНОСТІ 

Парадигма у лінгвістиці – це певний перехід, теорія, модель або 

метод дослідження, що отримав широке визнання у лінгвістичній спільноті 

[153, с. 11].   

Як зазначалося раніше, на даному етапі розвитку науки панує 

когнітивно-дискурсивна парадигма [110, с. 5], яка проголошує синтез когніції 

та комунікації. Когнітивно-дискурсивна наукова парадигма спрямована на 

пояснення постійних кореляцій і зв’язків між мовою та мовними продуктами, 

з одного боку, і структурами знань, операціями мислення та свідомості, з 

іншого [там само, с. 18]. Т. ван Дайк стверджує, що когнітивний аспект при 

дослідженні тексту пов’язаний насамперед з ментальними процесами та 

презентацією адресата та адресанта, саме останні відіграють важливу роль у 

продукуванні та розумінні тексту [70].  

Розглянувши структурні особливості категорії інклюзивності, маємо на 

меті дослідити дискурсивну специфіку цієї категорії у мові науки. 

 

3.1. Місце категорії інклюзивності серед інших категорій та її 

дискурсивний опис 

Категорія інклюзивності не існує сама по собі, вона неодмінно 

взаємодіє з іншими категоріями наукового дискурсу. Ми досліджуємо зв’язок 

категорії інклюзивності з такими категоріями наукового дискурсу, як 

категорією кількості, оскільки ціле завжди складається з певної кількості 

частин; категорією посесивності, оскільки ця категорія вивчає приналежність 

частини цілому; та категорією оцінки, оскільки будь-яке висловлювання 

виражає позитивне, негативне чи нейтральне ставлення мовця до змісту 

повідомлення. 
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3.1.1. Зв'язок категорії інклюзивності з категорією кількості.  

Категорія кількості є однією з найбільш широких і багатогранних 

категорій мислення людини. Вивчення категорії кількості привертало увагу 

таких вчених, як: В.В. Акуленко [3], Г.Г. Галич [59], С.А. Жаботинська [75], 

М.А. Кумахов [113], Г.О. Меновщіков [126], Л.Д. Чеснокова [172],            

С.О. Швачко [177]. За словами В.З. Панфілова, кількісна визначеність – це 

величина наявності чого-небудь, яка в результаті порівняння (включаючи лік, 

вимір, обчислення) може виражатись приблизно (в формулах зі значенням 

“набагато більше,” “більше,” “приблизно рівно,” “менше,” “набагато менше”) 

або практично точно (в числах, рівностях) [переклад наш – Я.Б.]               

[143, c. 158-159]. 

У нашому дослідженні ми спираємося на базову класифікацію 

функціональних типів категорії кількості, яку подають В.В. Акуленко зі 

співавторами в монографії “Категорія кількості в сучасних європейських 

мовах” (1990). Описуючи структуру категорії кількості, дослідники 

розрізняють визначену кількість (з підтипами нумеральності та одиничності 

(сингулярності) та невизначену кількість (з підтипами множинності 

(плюральності) та оцінки невизначеної кількості, остання, в свою чергу, 

стосується невизначено великої кількості (мультипліцитності) та 

невизначено малої кількості (паукальності). Автори вказують на те, що дана 

структурація не є остаточною, оскільки різні підтипи взаємодіють і частково 

переходять один в одного [3, c. 17-18].  

Творчо застосувавши наведений підхід до аналізу категорії кількості та 

опрацювавши наявний емпіричний матеріал, ми встановили такі дискурсивні 

особливості вживання мовних одиниць категорії кількості в аспекті категорії 

інклюзивності. 

І. ВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ.  

 Зазначення однієї частини (одиничність), з якої складається ціле, 

наприклад: 

In fact, MIMO is included in advanced LTE [CM, June 2009, 73].  
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 Зазначення точної кількості частин (нумеральність, виражена 

кількісними числівниками), що входять до складу цілого, або з яких 

складається ціле, наприклад:   

In the UH Kukui Cups, the Power Meter reflects the power use of a team 

consisting of 54residents [IJAIS, № 3-4 2013, 192]. 

It contains three static (two of which are Internet-sharing) nodes and two 

wireless mobile network nodes [IJANS, № 1-2 2014, 33]. 

Як бачимо, тут наводиться перелік частин, з яких складається ціле, із  

зазначенням їх точної кількості (кількісний перелік). 

ІІ. НЕВИЗНАЧЕНА КІЛЬКІСТЬ. 

 Зазначення кількості частин, що є елементами цілого за 

допомогою еквівалентів числівників із значенням “група,” “клас,” 

“об’єднання,” що маркується зокрема, за допомогою таких мовних одиниць: 

а collection of, а cooperation of, а group of, а list of (all), a mix of, a mixture of, a 

series of, an array of, the combination of, the complex of, the family of, the set 

of/sets of, a portion of. Наприклад: 

Our initial deployment at the museum of contemporary art, Fortaleza São 

Tiago, has served as a proof-of-concept and consisted of a small group of wireless 

nodes capturing environmental data continuously [IJANS, № 1-2 2010, 116]. 

More specifically, the CFM consists of several general patterns, e.g., the 

Job Arrival Pattern and the Job Complete Pattern, as well as a set of algorithms, 

e.g., the Job Orchestrating Algorithm (JOA), the Resource Orchestrating 

Algorithm (ROA), and the Community Scheduling Algorithm (CSA), in order to 

serve future scheduling and collaboration behaviours well with obtained metadata 

within the scope of extended topology [IJAIS, № 1-2 2010, 32]. 

Останній випадок рясніє мовними одиницями кількісної семантики. 

Тут, по-перше, використовується детермінатор several для зазначення певної 

кількості частин, а поруч наводиться перелік цих частин за допомогою 

маркера екземпліфікації e.g. По-друге, вживається еквівалент числівника зі 

значенням “група” a set of, для наведення кількості частин, що входять до 



154 
 

складу цілого. Власне, тут спостерігається межа між множинністю та 

одиничністю. 

У наведеному нижче випадку кількість цілих, що формуються 

частинами, виражається за допомогою  еквівалента числівника a list of, в 

значенні “список,” “перелік”: 

The pre- and post-actions of the bindings constitute a list of additional 

transformations on individual messages [IJAIS, № 1-2 2012, 53]. 

 Апроксимативний перелік, який передається за допомогою 

мовних одиниць апроксимативної семантики, плюс зазначення частин, 

(виражене кількісними числівниками). Наприклад: 

…because Microsoft is estimated to make up nearly 90 percent of the OS 

market share [CM, March 2012, 152]. 

It’s usually applied in the so-called band AMC zone, where the whole 

bandwidth is divided into subbands each containing about 400 kHz of contiguous 

subcarriers [CM, June 2009, 103].    

Yet this constitutes already approximately 30 percent of the overall 

commercial flight traffic in Europe, where EUROCONTROL records 25,000–

30,000 flights per day depending on the time of year [CM, May 2014, 118] 

У даному дискурсивному фрагменті автор зазначає і приблизну 

кількість частин в цілому (approximately 30 percent of the overall commercial 

flight traffic) і “кількісний інтервал”  (25,000–30,000 flights).  

 Невизначено велика кількість (мультипліцитність) маркується  за 

допомогою апроксиматорів кількості (субстантивні фразеологічні одиниці), 

таких як: several, (different) number of, a lot of/ lots of, numerous, many, plenty 

of, large number of/large numbers of,  a high amount of, high number of, great 

number of, a great deal of, huge number of, huge amount of,  a sizeable amount of, 

sufficient amount of, an enormous number. В даному полі можна прослідкувати 

збільшення кількості частин за допомогою вживання відповідної фразової 

одиниці, наприклад:  
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It is composed of several wireless sensors distributed on an area and some 

wireless IP cameras [IJANS, № 1-2 2010, 175]. 

У наведеному випадку подається кількість частин, що виражається за 

допомогою детермінатора several та неозначеного займенника some, які 

набувають значення “незначної кількості.” 

Розглянемо інший приклад: 

This is the case with storage, where a large number of inexpensive 

unreliable disks can be used to make up large reliable storage [CM, January 

2013, 28]. 

На відміну від попереднього речення, в цьому випадку зазначається 

велика кількість частин (a large number of inexpensive unreliable disks), що 

формують ціле. 

Інші схожі випадки: 

Enterprises involve a great deal of data, which constitute an important 

economic resource and have to be maintained carefully [IJAIS, № 3-4 2014, 468].  

Although one needs to crawl as many blogs a possible to obtain good 

results, the blogosphere contains huge amount of data [IJAIT, № 3-4 2010, 236]. 

У наведених прикладах велика кількість частин, які входять до складу 

цілого, передається за допомогою фразеологічних одиниць a great deal of та 

huge amount of. До них наближаються і так звані “гіперболічні апроксиматори 

емоційно-експресивної семантики” [89, c. 165] типу an enormous number, 

наприклад:  

Net Logo also contains an enormous number of code samples and 

examples [CM, March 2009, 169]. 

 Невизначено мала кількість (паукальність), що передається за 

допомогою апроксиматорів: small amount of,  small number of, the minimum 

number of,  (а) few,наприклад: 

The first study uses the captured eye-gaze of participants as a response 

mechanism, following on from the work of Ware and Mikaelian, while the second 
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study explores the suitability of attention allocation involving small amount/range 

of locomotion (i.e., touch action) on the same task [IJAIS, №3-4 2011, 299]. 

In this algorithm, the first position fix is initialized with the position of the 

nearest neighbour, while the minimum number of nearest neighbours involved in 

the next fixes is a parameter of SMARTkNN [IJAIT, №1-2 2013, 10]. 

For example, the MAC header and trailer of 802.11 data frames occupy a 

total of 34 bytes, which represents a significant overhead given that the payload 

generated by sensor applications is normally composed of few bytes [IJANS, № 1-2 

2010, p. 70]. 

У вищенаведеному реченні квантифікатор few (в значенні мало, 

невелика кількість) не має оцінного значення, а просто факт наявності 

невеликої кількості, що демонструє зокрема специфіку квантифікації в 

англійській мові науки. Якщо у загальнонародній мові few передає 

здебільшого негативне оцінне значення, а a few – позитивне (порівняймо: I 

know few places VS. I know a few places), то в англійській мові науки, залежно 

від контексту, можливе або нейтральне, в оцінному сенсі, вживання 

квантифікатора  few, або ж наявність негативних конотацій. У випадку a few, 

підкреслюємо що, у мові науки можливі як позитивні, так і негативні 

конотації, особливо у поєднанні з маркерами емфази такого типу just, only, 

як-от: 

An interesting issue with configuration was raised while the tests of the 

multiple unit configurations were executed. In single unit mode, there were no 

problems, the configuration was updated, the device was reset and after some 

seconds, network operation was restored. The same happened if multiple units 

were configured in an office-like topology (equalized tree), where only a few 

levels of switches were involved and the longest path was 3-4 hops [IJANS,     

№ 3-4 2013, 205]. 

Зважаючи на контекст, спостерігається позитивна конотація 

квантифікатора a few, оскільки у попередньому дискурсивному фрагменті 

бачимо позитивну оцінку, яка маркується за допомогою розгорнутої оцінної 
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номінації there were no problems (the configuration was updated, the device was 

reset, network operation was restored). 

Також ми знайшли приклад поєднання невизначено малої кількості 

частин та невизначено великої кількості частин:  

The second scenario contains a smaller number of mesh points and a larger 

number of gateways [IJAIT, №1-2 2010, 21].  

 Зазначення кількості частин за допомогою займенників 

інклюзивної семантики both та all. Ми виділяємо ці два займенники в окрему 

групу, оскільки вони відносяться як до категорії кількості (в аспекті 

визначеної кількості (both) та невизначеної кількості (all), так і до категорії 

інклюзивності (all є займенником всеохоплюючої інклюзивної семантики, 

власне both – це інклюзивний квантифікатор [175, с. 68]). Тут можливі такі 

варіанти: 

- Зазначення кількості цілих, з яких складаються частини, як-от: 

Both CAMs and DENs contain information that is potentially interesting for 

all the surrounding vehicles [CM, May 2012, 194]. 

For example, all messages contain a header identifying it as an OPC UA 

message [IJAIT, № 1-2 2013, 29]. 

- Зазначення кількості частин, що формують ціле або входять до 

складу цілого. Наприклад: 

This is especially evident if the specimen temperature is close to solidus 

line when the body consists of both solid and semi-solid regions [IJAIS, № 1-2 

2013, 156]. 

Among all the nodes, three of them form a commander group positioned in 

an area of 4 km × 4km at the centre of the field [CM, February 2012, 191]. 

Тож в останньому випадку частини (all the nodes) також виступають у 

ролі цілого стосовно кількості частин (three of them), які формують інше ціле 

(commander group). 
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ІІІ. КОМБІНОВАНИЙ ПЕРЕЛІК.  

В англійській мові науки може використовуватися комбінований 

перелік, як поєднання приблизного та точного кількісних вимірів, як-от у 

наступному прикладі: 

The combination of RANaaS and one or several RAPs forms a virtual eNB 

(veNB), which is the functional equivalent of an eNB in the 3GPP architecture 

[CM, May 2014, 75].  

У даному випадку кількість виражається за допомогою еквівалента 

числівника ”група” (the combination of), числа частин (one) та детермінатора 

неозначеної кількості (several). Розглянемо інший приклад: 

In both cases, we considered DBPedia as a source of semantic information, 

utilizing a subset of it comprisingabout4120 military conflicts, 1660 military 

persons, 4270 locations and, of course, the relations between them (conflicts with 

locations, conflicts with persons, etc.) [IJAIS, № 3-4 2013, 182]. 

Тут також використовується комбінований перелік, в якому 

зазначається і приблизна кількість частин (about 4120 military conflicts),і 

точний кількісний перелік частин (1660 military persons, 4270 locations) та 

кількість частин, що подається у вигляді неозначеного перелічення. 

IV. ІМПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ. 

Кількісні відношення в аспекті інклюзивності можуть передаватися 

експліцитно або імпліцитно. Імпліцитно кількість може виражатися за 

допомогою дискурсивних маркерів:  

 Екземпліфікації, зокрема слів та словосполучень  for example, e.g., 

such as, as, like, наприклад використовуються для перефразування 

попередньої думки, з метою уточнення, додаткового пояснення, власне 

ефективного декодування інформації: 

Within the wireless community, we believe the PHY definition should be 

formally broadened to concern the transmission of bits from transmitters to 

receivers, encompassing, e.g., multiuser, multicell, and relay configurations [CM, 

April 2011, 159].     
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More sophisticated models, that involve other information like the mouse 

clicks, eye movements, or other stress indicators, could also be used here [IJAIS, 

№ 3-4 2011, 364]. 

These records contain information about each call, for example, the caller’s 

and callee’s IDs, the invitation time, the duration, and how the call terminated 

[IJAT, № 3-4 2011, 278]. 

 Неозначеного перелічення, зокрема вирази etc, so on, наприклад: 

Typically, this may involve bandwidth-intensive applications or large 

files (data, movies, games, HD videoconferencing, etc.) and may use a 

significant fraction of the available bandwidth along a network path [IJAIT, 

№1-2 2010, 104]. 

В останньому випадку натрапляємо на імпліцитний маркер кількісних 

відношень в аспекті неозначеності typically (implication: in most cases, but not 

always; not 100 percent). 

Розглянемо ще один приклад: 

System modelling contains cell layout, interference calculation model, 

mobility model, channel model, traffic model, implementation of key technologies, 

interface between system and link levels, various output metrics and so on [CM, 

March 2009, 144].   

Усталена конструкція and the like [175, с. 61] є синонімічною виразам et 

cetera, and so on, and so forth, and similar things, and the listing goes on, що 

вживається після перелічення з метою узагальнення та підкреслення 

подібності предметів, що перераховуються і вказує на відкритість структури. 

Отже, дослідивши дискурсивні особливості мовних одиниць категорії 

кількості, можна зробити висновок про те, що категорія інклюзивності існує 

поруч із категорією кількості, оскільки завжди ціле, або певна кількість 

цілих, включає частину або певну кількість частин.  
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   3.1.2. Зв'язок категорії інклюзивності з категорією посесивності. 

Категорія посесивності є однією з універсальних категорій мислення. 

Загальні питання категорії посесивності вивчали такі вчені, як: О.В. Бондарко 

[48], Дж. Лайонз [115], О.М. Селіверстова [152], В.М. Топоров [163],          

К.Г. Чинчлей [173], I. Бейрон [215], Б. Хейн [214], M. Херсланд [215],          

Р.В. Ленекер [223], Х. Сейлер [239], Дж. Тейлор [243]; засоби вираження 

посесивності в мові науки досліджували: Т.Є. Абросимова [1],                   

Н.О. Васильченко [51], С.М. Давлетшина [69]; лінгвокультурні особливості 

категорії посесивності вивчала М.В. Мілованова [130]. 

В.М. Топоров стверджував, що прототипом категорії посесивності 

виступає категорія “частина-ціле” [163], К.Г. Чинчлей та Дж. Тейлор, 

вважали, що прототипом є відношення власності [173; 243], натомість       

Р.В. Ленекер наголошував, що основними прототипами категорії 

посесивності є відношення власності, відношення спорідненості та 

відношення “частини-цілого” [223].  

У вузькому значенні посесивність – це називання об’єкта через його 

відношення до іншого предмету або особи [254, с. 388]. В широкому 

значенні, посесивність трактується як відношення між цілим та його 

частинами [239, c. 6]. Існує велика кількість зв’язків між предметами, в яких 

виникає посесивність. Це відношення між власником і власністю, частиною і 

цілим, вмістом і контейнером, якістю та предметом, кількістю та предметом, 

предметом і місцем або часом, дією і агентом, дією та пацієнтом, родом і 

видом, корелятом і референтом метафори, тощо [76, с. 178]. Відношення 

посесивності може відбуватися лише за наявності посесора (володаря) 

(possessor),тобто суб’єкта, який володіє об’єктом посесивності та, власне, 

об’єкта посесивності – приналежного (possessed) [там само, с. 179] 

(possessum) [214, c. 39]. М. Херсланд та І. Бейрон вказують, що суб’єктом 

посесії може бути не лише жива істота, але і не істота. Основними засобами 

вираження посесивності в мові науки прийнято вважати генітив, посесивні 

займенники та граматичні конструкції з дієсловом to have [215, c. 2-3]. 
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Опрацювавши емпіричний матеріал нашого дослідження, ми виявили 

такі особливості посесивності в аспекті інклюзивності:  

1. Посесивні займенники, зокрема my, your, her, his, its, our, their, які 

вказують на приналежність частин цілому, наприклад:   

In his article, “Designing Mobile Digital Experiences,” Tallon talks about 

the “potential of digital technology” as it surpasses its own hype to become a 

source of enrichment for visitors’ learning [IJAT, №1-2 2015, 11]. 

У цьому реченні суб’єктом виступає людина (Tallon), об’єктом є його 

робота  (“Designing Mobile Digital Experiences.”) 

У наступному прикладі суб’єкт посесивності не жива істота, а процеси 

(generic processes), тоді як об’єктами є складові цих процесів (constituent 

services), маркується ситуація “частина-ціле”:  

These generic processes and their constituent services need to be adapted to 

the needs specific localization policies [IJAIS, №1-2 2014, 16]. 

2. Уживання генітивних конструкцій, зокрема так званого “Saxon 

genitive,” що передається за допомогою ‘s та “Norman genіtive” – конструкції 

з прийменником of. Як правило генітив типу ‘s використовується, коли 

посесор жива істота, тоді як генітив типу of використовується з не живим 

посесором, хоча професор Жаботинська С.А. вказує, що в обох випадках ми 

можемо використовувати синтаксичну конструкцію N2 of N1 [76, с. 178]. 

Розглянемо це детальніше на прикладах з нашого дослідження: 

An important component of this network was the VoIP PBX server, located 

on the Internet side [CM, September 2014, 125].  

У цьому реченні бачимо відношення частини (component) і цілого 

(network), далі в реченні частина називається (the VoIP PBX server). 

Інколи замість іменника, який виконує функцію об’єкта посесивності, 

використовується займенник або числівник, наприклад: 

The main profile encompasses all of the tools for achieving high coding 

efficiency for high bit-rate applications [CM, November 2008, 165]. 
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У цьому реченні об’єкт посесивності виражений займенником 

інклюзивної семантики all, який наголошує, що до складу цілого (main 

profile) входить вся кількість частин (all of the tools). 

Розглянемо подібні приклади:    

A client application in this context is any application that either includes 

one of the numerous AmfisCom implementations (NET, Qt, Java) or implements 

the AMFIS message protocol directly [IJASM, № 3-4 2011, 195]. 

У цьому реченні зазначено, що до складу цілого входить лише одна 

частина з багатьох існуючих, що маркується конструкцією one of the 

numerous AmfisCom implementations, і позначає зв’язок між кількістю та 

предметом. 

У наступному реченні бачимо використання “ланцюжку” – генітивної 

конструкції з прийменником of та експліцитного засобу вираження 

інклюзивності у мові науки (consist of): 

The first, “jtr router”, uses definitions of turn percentages at intersection 

for computing routes through the network. Such an approach can be used to set 

up the demand within a part of a city’s road network consisting of few nodes 

[IJASM, № 3-4 2012, 130]. 

3. Конструкції з дієсловом to have. Е. Бенвеніст стверджує, що 

предикативні конструкції з to have належать до універсальних способів 

вираження посесивності [34]. Зазначимо, що ми розглядаємо лише ті 

конструкції з to have, які маркують посесивність, тобто ми не беремо до 

уваги функціонування дієслова to have як допоміжного дієслова при 

формуванні перфектних часів, або коли це дієслово, вживаючись у реченні, 

позначає стан. 

Розглянемо такий випадок: 

Virtual Machines (VM) have virtual network controllers, and each virtual 

controller has its own IP address (or addresses) [IJAIT, № 1-2 2014, 17]. 

У цьому реченні цілим (Virtual Machines) та (each virtual controller) 

належать частини (virtual network controllers) та (its own IP address), більш 
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того virtual network controller виступає і як частина, і як ціле, тобто 

спостерігаємо ефект “матрьошки.” Розглянемо й інші приклади:   

Each BS is equipped with r antennas, while each mobile user has only one 

antenna [CM, July 2014, 54]. 

Also, each image file has its own local image ID and each instance has its 

own local instance ID in different cloud platforms [CM, January 2012, 84]. 

В останньому прикладі бачимо “ланцюжок” – поєднання двох засобів 

вираження посесивності – дієслова to have та присвійного займенника its. 

Поєднання дієслова to have та модальних дієслів, так як і поєднання 

експліцитних засобів вираження інклюзивності та модальних дієслів, 

виражає можливість або не можливість приналежності частин цілому, 

наприклад: 

Web sites may have up to 100 topics [IJAIT, № 1-2 2013, 81]. 

Категорія інклюзивності тісно корелює з категорією посесивності, 

оскільки прототипом і категорії інклюзивності і категорії посесивності 

виступає відношення “частина-ціле.” 

   3.1.3. Зв'язок категорії інклюзивності з категорією оцінки. 

Категорія оцінки в аспекті інклюзивності допомагає читачеві зрозуміти 

ступінь залучення частин до складу цілого, наприклад: 

For the rectangle to have a chance to fit at its present location, the 

horizontal projection of the rectangle on Lleft must intersect with one of its 

segments that completely contains this projection [IJASM, № 1-2 2014, 83]. 

У цьому реченні прислівник completely оцінно маркує повне включення 

частин до складу цілого. 

Загальні питання категорії оцінки та засоби її вираження розглядали такі 

вчені, як: Т.М. Вольф [57], А.Т. Космеда [103], І.В. Онищенко [137],     Л.Ф. 

Соловйова [156]; когнітивні аспекти категорії оцінки на прикладі гендерних 

стереотипів розглядала О.Л. Бєссонова [36] та інші [107; 111; 140; 40]. 
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Аналізуючи емпіричний матеріал дослідження, ми виявили такі 

особливості взаємодії категорії інклюзивності та категорії оцінки в англо-

американському писемному дискурсі: 

1. Прислівники, зокрема completely, totally, fully, які надають 

позитивної оцінної номінації дієсловам інклюзивної семантики, маркуючи 

стовідсоткове залучення частин до складу цілого, наприклад: 

The horizontal projection of the rectangle on any vertical line that intersects it 

must also be completely included in a segment of this line [IJASM, № 1-2, 2014, 83]. 

Both the IEEE 802.22-2011 downlink and uplink subframes have totally 60 

subchannels, where each subchannel consists of 28 subcarriers out of which 24 

data and 4 pilot subcarriers [CM, January 2014, 207]. 

This article presents and compares two possible approaches to IP flow 

mobility offloading that are currently being considered by the IETF. The first 

one is based on extending existing client-based IP mobility solutions to allow 

flow mobility where the user terminal is fully involved in the mobility process 

[CM, October 2011, 124]. 

2. Прислівники mainly, generally, often, typically, usually, які також 

маркують позитивну оцінку, але в більшості випадків імпліцитно позначають 

залучення, наприклад:  

The cost of maintaining the network mostly comprises replacement packs 

and the labor required to physically replace the failed packs in a shelf, which 

may be located anywhere in the network covering a given geographical area 

[CM, February 2010, 68]. 

The access network is the most expensive part of an operator’s network and 

often comprises many different types of network equipment [CM, January 2014, 137]. 

The criteria are usually composed of a function that depends on the 

maximum likelihood estimator of the parameters of the model and a term that 

adjusts the first component to the context [IJANS, № 3-4 2012, 270]. 
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A home network generally comprises a large number of different devices as 

well as distinct services, which may generate dramatically diverse data sources 

[CM, April 2011, 45]. 

3. Прикметники multi-purpose, universal, all-purpose, all-

encompassing, comprehensive. Варто зазначити, що прикметники вважаються 

основною аксіологічною одиницею, оскільки їх семантична особливість 

полягає у здатності виражати властивості, об’єктивно притаманні предмету 

оцінки, а також надавати якісну характеристику з боку суб’єкта оцінки. 

Розглянемо приклади з нашого матеріалу дослідження: 

Figure 1 shows various relay categories in three standards. 802.16j has 

the most comprehensive relay categories compared to the other standards 

[CM, August 2010, 40].  

Assuming the presence of an activity and Building Block library, the 

modeling is also simpler and more problems oriented. The automated adaption 

supports work flow diversity, reducing complexity and maintenance compared to 

all-encompassing models [IJAIS, № 3-4 2011, 171]. 

У цьому уривку порівнюються проста (simpler modeling) та комплексна 

всеохоплююча (all-encompassing models) моделі. 

У наступному реченні бібліотечні функції оцінно маркуються 

прикметником all-purpose, тобто включають певну кількість різноманітних 

функцій. 

The library functions used during the lab classes have been prepared in such 

a way as to be employed in an all-purpose manner, i.e., the address of a device 

connected to the SPI bus has not been specified [IJAT, № 3-4 2011, 307]. 

Синонімами прикметника all-purpose є також прикметники multi-

purpose та universal, які також характеризують ціле або частини цілого як 

універсальний, багатоцільовий, всеохоплюючий [252, с. 31, 364, 571], як-от: 

This topology is a popular multi-purpose configuration consisting of 3 

routers, 3 switches and 3 virtual PCs [IJANS, № 3-4 2010, 374]. 
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У досліджуваному матеріалі частіше за все ми натрапляли на 

прикметник тulti-purpose як частини спеціального терміна, наприклад: 

MIME Multipurpose Internet Mail Extensions standard [IJAIT, № 1-2 2012, 

49], що розшифровується як багатоцільове розширення електронної пошти 

Інтернет (переклад наш – Я.Б.). Ключовим у цій дефініції для нас є 

прикметник багатоцільовий (тulti-purpose), тобто той, що включає в себе 

велику кількість частин (функцій). 

Прикметник universal як правило також входить до складу спеціальних 

термінів, що використовуються в галузі інформаційно-комунікаційних 

технологій, наприклад: 

Universal Mobile Telecommunications System architecture [IJAIT, №1-2 

2012, 54; CM, May 2009, 96], Universal Integrated Circuit Card [IJAIT, № 3-4 

2012, 86], Universal Description Discovery and Integration [IJAIT, № 3-4 2011, 

93], The Universal Agent [IJAT, № 3-4 2010, 160], universal resource identifier 

CM, April 2010, 115], Evolved Universal Terrestrial Radio Access [CM, May 

2010, 86]. 

4. Прикметник inclusive позначає саме інклюзивність частин, 

оскільки означає, той, що складає частину цілого, або той, що включає 

частини до складу цілого [262]. Наприклад: 

This concept of validity dates is used by other message types, too. It denotes 

a time span between the time indicated by Valid From and Valid To, both inclusive 

[IJAIT, № 1-2 2014, 102]. 

5. Засоби вираження категорії оцінки можуть надавати не лише 

позитивної оцінної номінації частинам або цілим, але також і негативних. 

Сюди, насамперед, відноситься заперечна частка not. У поєднанні з засобами 

вираження категорії інклюзивності частка not вказує на те, що частини не 

входять до складу цілого, як-от:   

To indicate to the HA that the message is associated with an MC in an 

EVDO network, it doesn’t include an access technology extension in the message 

[CM, June 2009, 129]. 
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Everyone participating in the exploratory evaluation was not involved in the 

project before and saw the device for the first time [IJAIS, № 1-2 2014, 443]. 

The Attributes field doesn’t contain any privacy or security data that may 

expose a user’s identity information [CM, December 2011, 80]. 

Заперечення також може виражатися за допомогою лексем no та 

without, наприклад: 

A spanning tree of a graph is defined as any set of connecting branches that 

connects every node to every other node without forming any closed paths or 

loops [IJAIS, № 3-4 2012, 281]. 

Using this approach is quite beneficial, since the design becomes very 

modular and the structure becomes quite robust and compact as no connectors are 

involved [IJANS, № 3-4 2011, 266]. 

Категорія оцінки, функціонуючи разом з категорією інклюзивності, 

допомагає читачеві краще зрозуміти ступінь залучення частин до складу 

цілого. 

  

3.2. Комунікативний потенціал інклюзивності 

Зі становленням когнітивно-комунікативної парадигми у лінгвістиці 

вчені починають досліджувати комунікативні та когнітивні аспекти мови.  

Наукова комунікація – це комунікація, спрямована на адресата [41, c. 8–

9]. Основною функцією наукової комунікації є забезпечення інформаційного 

обміну. Найменшою одиницею мовленнєвого спілкування є мовленнєвий акт, 

тобто дискурсивно-мовленнєва взаємодія комунікантів, яка засновується на 

колективній інтенції для досягнення певних перлокутивних, пропозиційних та 

іллокутивних цілей (переклад наш – Я.Б.) [30, с. 10]. Основними складовими 

мовленнєвого акту є адресант, адресат, іллокутивний, денотативний, 

локутивний, інтенційний, ситуативний, контекстуальний і 

метакомунікативний аспекти [71, с. 113]. Т.А. ван Дайк стверджує, що 

важливим моментом дискурсивних досліджень є поняття “комунікативної 

події” (communicative event), основними складовими якої є адресант, адресат, 
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спостерігач як учасник комунікативного акту в певному оточенні, а також інші 

контекстуальні параметри, зокрема невербальні елементи комунікації [201, c. 

193-197]. Когнітивні процеси адресанта пов’язані з продукуванням тексту, 

адресата – з декодуванням ментальних репрезентацій та складних ментальних 

операцій [там само, c. 236]. З. Вендлер наголошував, що іллокутивною метою 

мовленнєвого акту є ментальний процес, якого адресант чекає від адресата, 

або ментальний стан, в який адресант повинен ввести адресата [52, c. 243]. 

Важливість урахування фактора адресанта та адресата також підкреслювали  

О. Єсперсен та В. фон Гумбольдт. О. Єсперсен зауважив, що, продукуючи 

повідомлення, адресант рухається у напрямку від значення (внутрішньої 

форми) до повідомлення (зовнішньої), а адресат навпаки – від повідомлення 

(зовнішня форма) до значення (внутрішня форма) [72, c. 4]. 

В основі писемної наукової інформації лежать комунікативні наміри 

адресанта, котрий має на меті досягти адекватного сприйняття тексту 

адресатом. Досягти цієї мети допомагають комунікативні стратегії та 

тактики, які сприяють вибору найкращих шляхів вербалізації наукової думки, 

тому комунікативний потенціал інклюзивності у писемному науковому 

дискурсі також реалізується через низку комунікативних стратегій.  

Основне комунікативне завдання адресанта у науковому дискурсі – це  

передача наукової інформації [150, с. 42]. Г.Г. Почепцов під стратегією 

розумів вибір ефективних шляхів для досягнення комунікативних цілей у 

певному комунікативному дискурсі [149, с. 56]. О.С. Іссерс визначає 

стратегію як деяку послідовність мовленнєвих дій, організованих залежно від 

мети взаємодії, а тактику як певну мовленнєву дію, що спрямована на 

вирішення завдання в рамках однієї стратегічної мети [85, с. 54, 131].   

Послуговуючись основними положеннями максим мовної комунікації 

та принципу співпраці [211, c. 45], виділяємо ряд тактик у сенсі 

досліджуваної категорії: висловлення впевненості та невпевненості автора в 

істинності повідомлення; залучення читача до співпраці; полегшення 

сприйняття інформації.  
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3.2.1. Тактика висловлення впевненості та невпевненості автора в 

істинності повідомлення. Висловлення невпевненості автора базується на 

некатегоричності повідомлення. Некатегоричність висловлювання 

досягається шляхом використання засобів геджінгу, зокрема, засобами 

передачі апроксимації та епістемічної модальності [89, с. 158].  

1. У категорії інклюзивності некатегорична номінація досягається 

шляхом використання апроксиматорів кількості та апроксиматорів 

генералізаторів generally, usually, mainly, typically, in some cases. Основна 

функція цих апроксиматорів – зменшення категоричності висловлювання, 

наприклад: 

Self-organizing systems consist of many interacting elements with a high 

degree of autonomy [IJAIS, № 1-2 2010, 125]. 

Almost all notebook, desktop, and server computers include an Ethernet 

connection and in some cases more than one [CM, November 2010, 50]. 

У цих реченнях автор використовує апроксиматори кількості для 

позначення приблизної кількості частин, що входять до складу цілого. Як 

зазначає О.М. Ільченко [89, с. 164], (індикатори апроксимації 

використовуються, якщо неможливо отримати точну кількість частин, тобто 

неможливо отримати абсолютну істину; або якщо немає необхідності зазначати 

точну кількість частин, або кількість цілих (як-от в останньому прикладі).  

 У наступному прикладі автор поєднує апроксимативний маркер та 

кількість частин (виражений числівником) та прислівником (імплікація: нині 

їх стільки, а в майбутньому може бути й більше), таким чином завуальовано 

виражаючи не категоричність: 

This option is currently being exploited in the United States, mainly on small 

scales for local communities, where there are currently about 3000 Wireless 

Service Providers (WISP) that use this model [CM, March 2011, 71]. 

У наведених нижче прикладах використовуються апроксиматори-

генералізатори, які імпліцитно вказують, що включення частин відбувається 

не завжди, але у більшості випадків: 
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An SDR course generally consists of two elements [CM, May 2014, 190]. 

The electrical module mainly contains serializer/deserializer (SERDES), 

ONU MAC, network/packet processing engine (NPE/PPE), Ethernet swith, and 

user-network interfaces (UNIs) [CM, February 2011, 35]. 

2. Ще один засіб некатегоричного висловлювання – це 

використання засобів епістемічної модальності, зокрема модальних дієслів 

may, might, can, could, які використовуються для зазначення можливості або 

не можливості включення частин до складу цілого, наприклад: 

The test description can also include a list of checks that should be 

performed when monitoring the EUT communication on standardized interfaces 

during the end-to-end test [IJASM, №1-2, 2011, 102]. 

These interactions, which may or may not involve payments, are 

represented by black arrows with label (a) in Figure 3, where thick arrows with 

label (b) represent revenues coming from sponsorships, advertisements, and any 

other form of business made with stakeholders who take advantage of the Internet 

without being directly involved in the VC [IJANS, № 1-2, 2012, 74]. 

В останньому реченні вживання модального дієслова may в 

стверджувальній формі та may not у формі заперечення вказує на 50-ти 

відсоткову ймовірність, тобто частини, або будуть включені або не будуть 

включені до складу цілого. 

3.2.2. Тактика залучення читача до співпраці. Реалізується за 

допомогою деонтичної модальності у формі пропозиції let us/let’s +V, коли 

автор пропонує читачеві долучитися до процесу наукового пізнання, 

наприклад: 

Let us consider the first limitation [IJASM, № 3-4 2014, 210]. 

Before giving a detailed specification of the OLFServ protocol, let’s see how 

the above-mentioned heuristics operate in both the service discovery process and 

the service in vocation phase [IJANS, № 3-4 2012, 228].  

Етикетним засобом зменшення впливу на читача та водночас  

залучення читача до співпраці є використання інклюзивного займенника we 
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(так званий pluralis auctoris), який позначає або авторську скромність (або 

просто маркує колективного автора), наприклад: 

In the previous approach, we used a User Generated Content (UGC) and a 

social crowdsourcing paradigm: we involved a social networking community in the 

project, in order to generate open data [IJAIS, № 1-2 2014, 99]. 

У цьому прикладі автор використовує інклюзивний займенник we для 

дружнього залучення читача до співпраці, як можна сказати, у одній команді. 

З іншого боку, залучення адресата до співпраці у науковому дискурсі 

зазвичай передається за допомогою поєднання дієслова let та займенника we: 

“Let us сonsider…,” наприклад: 

Let us consider the first limitation [IJASM, № 3-4 2014, 210]. 

3.2.3. Тактика полегшення сприйняття інформації. Досягається за 

допомогою засобів лінеарності наукового дискурсу, зокрема використання 

маркерів додаткової інформації, наведення екземпліфікації та засобів 

візуальної риторики. Завдяки засобам лінеарності, до яких належать і 

інклюзивні мовні одиниці, автор привертає увагу до істотних фрагментів 

тексту і тим самим сприяє легшому декодуванню інформації, наприклад:  

SLAs include not only such requirements, but also penalties if the agreed-on 

level of service is not met [IJASM, №1-2 2012, 70]. 

The provenance data consists of information like: Cloud images, 

snapshots, volumes, instance types, provider and user data, etc [IJAIS, №1-2 

2013, 120]. 

The hybrid infrastructure is composed of two environments: one based 

on grid computing and the other one virtual environment and with 

implementation of a common repository and a set of job schedulers [IJANS, № 

3-4 2012, 331]. 

Отже, зазначені вище тактики допомагають реалізувати стратегію 

інклюзивності в англо-американському науковому дискурсі. 
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3.3. Лінгвокультурний потенціал інклюзивності 

Для декодування інформації (що виступає в вигляді “обгортки,” термін 

У. Чейфа [170]) адресату не достатньо знань лише про мову, йому також 

необхідні знання про світ, соціальний контекст інформації, уміння вилучати 

інформацію, що зберігається в пам’яті. 

Лінгвокультурологія вивчає фіксацію в мові, етнотекстах і 

дискурсивній практиці духовної й матеріальної культури народу, тобто 

культурно значимої інформації – збережених у колективній пам’яті народу 

символьних способів матеріального й духовного усвідомлення світу певним 

етносом, відтворених у його ідеях, схемах мислення й поведінки, системі 

етичних й естетичних цінностей, нормах, звичаях, обрядах, міфах, 

віруваннях, забобонах, побуті тощо [153, с. 254]. 

Оскільки основними складовими лінгвокультурології залишається мова 

та культура, то виникає проблема кореляції мови та культури. Знову 

звертаємося до гіпотези мовної відносності Е. Сепіра та Б.Л. Уорфа [53], в 

якій зазначається, що мова формує свідомість людини, оскільки вчені 

стверджували, що мовленнєві категорії впливають на мислення [там само]. 

На даному етапі розвитку лінгвокультурології В.А. Маслова розглядає мову і 

культуру як взаємозалежні частини, які витікають одна з одної. Вчена 

зазначає, що не всі складники культури відображені в мові, але все, що 

відображено в мові, існує і в культурі [123, с. 39]. Деякі вчені розглядають 

мову як складник культури, головний засіб її засвоєння [136, с. 26].               

А. Вержбицька вважає, що мови різних народів відрізняються одна від одної 

не лише як різні лінгвістичні системи, а як різні культурні всесвіти, як засоби 

вираження різних етнічних національностей [248, с. 120]. 

Ми вважаємо, що особливістю категорії інклюзивності в англо-

американському науковому дискурсі є використання “ланцюжків” мовних 

засобів інклюзивної семантики. О.М. Ільченко зазначає, що використання 

“ланцюжків” різноманітних мовних засобів схожої семантики є типовим 

явищем у сучасному англомовному науковому дискурсі [89, с. 335]. Під 
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“ланцюжками” інклюзивної семантики ми розуміємо низку мовних засобів 

інклюзивної семантики, що вживаються в одному реченні. Досліджуючи 

матеріал дослідження, ми виявили такі типи “ланцюжків”:  

І. Експліцитні плюс експліцитні засоби вираження інклюзивності.  

Однотипні ланцюжки: 

- Ланцюжок однієї і тієї ж мовної одиниці, наприклад: 

The proposed networking system is designed to be a two-tier hierarchical 

architecture with the high-level tier composed of BANs (networked via inter-BAN 

communications) and the low-level tier composed of sensor nodes in each BAN 

(networked via intra-BAN communications) [CM, May 2012, 96]. 

Ad (2), introduced service enabler signaling overhead comprises two 

Diameter profile acquisition procedures comprising Cx / Sh – Pull – Cx / Sh – Pull 

– Resp message pair, separately for S-CSCF and AS, one SPT triggering with the 

belonging iFC and SPT records in the FHoSS and S-CSCF databases, and one 

service request forwarding message pair comprising two SIP INVITE message 

exchanges over the ISC interface [CM, January 2011, 99].   

У цих реченнях ціле складається з частин, і частини в свою чергу 

складаються з частин – ефект “матрьошки.” 

- Різні мовні одиниці інклюзивної семантики, які входять до складу 

одного функціонального підтипу, наприклад: 

Algorithm is composed of two steps: Map step consists of divides task into 

smaller tasks, and distributes them to worker nodes [IJANS, № 3-4 2012, 327]. 

The proposed solution provides novelty on two aspects, firstly an 

optimization of the read mapping algorithm has been designed, in order to 

parallelize processes, secondly an implementation of a Hybrid architecture which 

consists of a Grid platform, composed of physical nodes, a Virtual platform, 

composed of virtual nodes set up on demand, and a scheduler devoted to integrate 

the two platforms [IJANS, № 3-4 2012, 328]. 
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У наведених прикладах вживаються різні лексичні одиниці, що 

позначають інклюзивність, але відносяться до одного підтипу – “ціле 

складається з частин (повний перелік).” 

Різнотипні ланцюжки: 

- Мовні одиниці інклюзивної семантики, що відносяться до різних 

функціональних підтипів, але позначають процес включення частин до 

складу цілого, або що ціле складається з частин, наприклад: 

The soil environmental measurements are collected with ten stations, each of 

which consists of an array of belowground sensors including soil CO2, soil 

temperature, soil water content, and above ground air temperature, relative 

humidity, and photosynthetic active radiation [IJANS, № 3-4 2010, 324]. 

Today a lot of multinationals including Google, Apple, and Microsoft are 

involved in an electronic wallet project one way or another [IJAIT, № 3-4 2012, 84]. 

A G.hnem network consists of one or more logical domains, where each domain 

is constituted by all nodes registered in the domain [CM, December 2011, 37]. 

У наведених вище прикладах мовні одиниці інклюзивної семантики 

відносяться до різних функціональних підтипів (consists of – “ціле 

складається з частин (повний перелік),” include – “ціле складається з 

частин (частковий перелік),” involve – “ціле та його частини”), але 

передають одне і теж значення. 

У наступному прикладі знову бачимо ефект “матрьошки,” тобто ціле 

(envelope) складається з певної кількості частин (several columns), і в той же 

час кожна частина (each column) складається з певної кількості частин (a 

certain number of data items): 

Each envelope consists of several columns and each column contains a 

certain number of data items [IJAIS, № 3-4 2012, 303]. 

- Мовні одиниці інклюзивної семантики, що відносяться до різних 

експліцитних підтипів, які позначають процес формування цілого та процес 

включення частин до складу цілого, або ж маркують те, що ціле складається з 

частин, наприклад: 
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Then, A1, A2, B3, A4 and A5 constitute a meaningful definition of the set that 

contains three elements, namely 0, S(0) and S(S(0) [IJASM, № 3-4 2014, 214]. 

У цьому реченні певна кількість частин (A1, A2, B3, A4 and A5) 

формують ціле (a meaningful definition of the set), тоді як воно має в своєму 

складі певну кількість частин (contains three elements, namely 0, S(0) and 

S(S(0). 

Розглянемо й інші приклади: 

The time plane is divided into 1 ms TTI, which consists of two slots of 0.5 ms 

to form1 ms sub frames, where each sub frame contains 7 OFDMA Symbols 

[IJAT, № 1-2 2013, 29]. 

When an ECCE consists of eight EREGs, EREG group 0 and group 2 form 

one ECCE, while EREG group 1 and group 3 form another ECCE [CM, February 

2013, 84]. 

ІІ. Напівімпліцитні плюс напівімпліцитні засоби вираження 

інклюзивності, наприклад: 

Large companies have large embedded software systems, where common 

and reusable software parts are distributed in various interrelated subsystems that 

also have lots of uncommon and non-reusable parts [IJANS, № 1-2 2013, 27]. 

Most demos have two nodes, some have three, and there are a few that 

might have a few more [CM, March 2011, 98]. 

Besides these typical research topics, there are several others, including 

but are not limited to networked multimedia; “smart dust”, also called the 

“Internet of things”; and Internet services architecture [CM, July 2011, 27]. 

ІІІ. Імпліцитні плюс напівімпліцитні засоби вираження 

інклюзивності, як-от: 

There are a lot of fields where the use of multisensor can be benefit, such as, 

home control, building automation, medical applications or robots, among others 

[IJANS, №1-2 2010, 125]. 
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У цих прикладах напівімпліцитний маркер there + to be+ Approximator 

вказує, що є певна кількість частин, тоді як імпліцитний маркер among others 

маркує більшу кількість частин, що не зазначена в переліку. 

Наведемо ще один приклад: 

The signaling messages include information such as, but not limited to, 

node type, geographical location, route, velocity, data plane link range, power 

status, storage status, bundle format and size, delivery options, and security 

requirements, among others [IJAIT, № 1-2 2010, 138]. 

В останньому реченні автор називає частину, що входить до складу 

цілого і подає пояснення цієї частини в вигляді переліку, залучаючи маркер 

екземпліфікації such as.  

IV. Імпліцитні плюс експліцитні засоби вираження категорії 

інклюзивності, наприклад: 

Markets domain includes the operators and participants in electricity 

markets, such as market management, DER aggregation, retailing, wholesaling 

and trading among others [IJAT, № 3-4 2011, 254]. 

This file contains, among other things, the address of a tracker and 

information about the file to be downloaded [IJASM, № 3-4 2011, 214]. 

Знову ж таки, імпліцитний маркер among others вказує на більшу 

кількість частин, ніж зазначено в реченні.  

V. Експліцитні плюс напівімпліцитні, наприклад: 

There are many context-based criteria that can be used to form a 

community of individuals or organizations [CM, June 2012, 76]. 

Nodes can have some of the different MAC layers that Castalia includes: 

802.15.4, tunable MAC, etc [IJAT, № 3-4 2012, 147]. 

The last block is destination UEs that include the STAs with only Wi-Fi 

interfaces, and UEs that have both Wi-Fi and cellular interfaces [CM, November 

2014, 53]. 

VI. Експліцитні плюс напівімпліцитні плюс імпліцитні засоби 

вираження інклюзивності у мові науки: 
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There were numerous modules containing peripheral devices, i.a., Ethernet 

ENC28J60 controller and SD card reader, developed for the Arduino platform 

[IJAT, № 3-4 2011, 294]. 

В останньому реченні поєднуються різні засоби вираження категорії 

інклюзивності  у мові науки. Зазначимо принагідно, що саме в цьому 

прикладі наочно можна побачити різницю між основними засобами 

вираження інклюзивності. 

Опрацювавши матеріал дослідження та виявивши велику кількість 

різноманітних “ланцюжків” інклюзивної семантики, ще раз можемо вказати 

на варіативність категорії інклюзивності у писемному англо-американському 

дискурсі та актуальність її дослідження. 

До лінгвокультурний особливостей категорії інклюзивності відносимо 

також вживання pluralis auctoris – інклюзивного займенника “we,” 

інклюзивного конструкта y/our та політкоректних займенників his/her (his or 

her) або s/he, (особливо це притаманно писемному дискурсу), наприклад:  

For example, Google could record a user’s queries and analyze his/her 

preferences [CM, March 2014, 66]. 

У матеріалі нашого дослідження ми не виявили прикладів вживання 

займенника y/our, що ще раз свідчить про специфіку використання одиниць 

інклюзивної семантики у загальнонародній мові та мові науки. Наведемо 

лишень приклад із загальнонародної мови: 

What will y/our customers be likely to expect from us? 

Аналогічно, у загальнонародній мові некатегоричне залучення адресата 

до співпраці передається за допомогою інклюзивного займенника we у 

риторичних запитаннях типу Why don’t we …? І хоча ми не виявили таких 

випадків у досліджуваному матеріалі, все ж потенційно можливим є 

вживання таких зворотів у наукових презентаціях, а з часом – чому б і ні – і 

на письмі, зважаючи на загальну тенденцію залучення елементів розмовного 

мовлення і до писемного дискурсу, у тому числі, наукового [199].  
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3.4. Композиційний потенціал інклюзивності в мові науки 

Мовні одиниці інклюзивної семантики відіграють важливу роль у 

текстотворенні та структурно-композиційній організації наукового дискурсу. 

Вони є засобами навігації, що допомагають  адресату краще орієнтуватися у 

тексті. 

Розглянемо архітектоніку наукової статті в аспекті інклюзивності. 

Інклюзивність, як невід’ємний елемент структурної організації тексту, 

реалізується у статті в цілому та структурних частинах зокрема. Ми 

послуговуємося такою прототипною моделлю наукової статті:  

(bA)(f)AIMRDC(a) rb, що розшифровується, як: brief abstact, foreword, 

abstract, introduction, methods, results, discussion, conclusions, 

acknowledgements, references, biographies [89]. 

У наукових статтях кожна структурна частина позначається 

підзаголовком. Якщо представити статтю як певне ціле, то структурні 

частини такі, як: анотація до анотації, передмова, анотація, вступ, методи, 

результати, обговорення, висновки, подяка, бібліографія, біографічні 

відомості про авторів будуть частинами цього цілого. Продемонструємо це 

схематично: 

          анотація до анотації                  передмова            анотація 

         вступ                                                                                    методи                                      

результати                                    Стаття                                              обговорення 

        висновки                                                                          подяка 

      бібліографія                                           біографічні відомості про авторів 

Схема 3.1. Стаття в аспекті ціле-частина 

В опрацьованому нами журналі IEEE Communications Magazine ми 

виявили, що стаття складається лише з анотації (abstract), вступу 

(introduction), висновків (conclusions), бібліографії (references) та 

біографічних відомостей про авторів (biographies). Наприклад, стаття 

Airborne Network Evaluation: Challenges and High Fidelity Emulation Solution 

[CM, October 2014, 30-36] структурно виглядає таким чином:  
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1. Abstract 

2. Introduction 

- Airborne network design and evaluation challenges  

 Design challenges  

 Evaluation challenges  

- Current airborne network evaluation approaches 

- High fidelity airborne network emulation testbed 

 Radio frequency network emulation and simulation tool: RFnest 

 An emulation use cases 

3. Conclusions  

4. References  

5. Biographies  

З поданого нами маркованого списку видно, що вступ складається з 

великої кількості підзаголовків, які в свою чергу також складаються з 

підзаголовків, які є частинами не тільки вступу, але і статті як цілого. Хочемо 

зауважити, що до 2012 року в журналі IEEE Communications Magazine 

зазначались також анотації до анотацій. 

Взагалі в усіх опрацьованих нами журналах обов’язково присутні такі 

структурні частин статті, як: анотація, вступ, матеріали та методи 

дослідження, результати, подяки, бібліографії та біографічні відомості про 

авторів. Розділ “обговорення,” як правило об’єднують з висновками [CM, 

July 2009, 47] або ж з результатами [CM, October 2014, 136]. Найбільш 

структурно різноманітним є розділ “висновки,” оскільки часто в наукових 

статтях зазначаються не лише висновки, але і подальші плани науковців, 

наприклад: conclusions and recommendations [CM, November 2008, 54], 

conclusions and future directions [CM, December 2013, 72], conclusions and 

future work [CM, September 2011, 121; CM, April 2010, 39; IJAT, №1-2 2012, 8], 

conclusions and future perspectives [CM, October 2014, 149], summary and 

continuing work [CM, November 2008, 60], summary and future research [CM, 

March 2012, 137] хоча зустрічаються і висновки окремо.  
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Кожна структурна частина цілого тексту також складається з менших 

частин – абзаців. Абзац – це частина тексту, що представляє собою смислову 

єдність і починається з відступу в першому рядку [256, Т.1. с. 13].                

І.Р. Гальперін наголошує, що в абзаці  окремі смислові одиниці об’єднуються 

в окремі логічні цілі [61, с. 225]. Абзаци формують структурні частини статті, 

які разом і утворюють статтю (ціле). Науковій прозі притаманні абзаци з 

чіткою логічною єдністю та логічною послідовністю. Кожен абзац містить 

головне речення (topical sentence), яке вказує на основну ідею абзацу, хоча 

іноді головне речення міститься в кінці абзацу, тим самим підсумовуючи 

вище сказане [там само, с. 226].  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

1. Категорія інклюзивності тісно взаємодіє з іншими категоріями 

наукового дискурсу, зокрема з категоріями кількості, посесивності та оцінки. 

Так, наприклад, мовні одиниці категорії кількості, в аспекті категорії 

інклюзивності, допомагають навести додаткові частини, що входять до складу 

цілого, наприклад in addition to, additional, not only, but also, also (постпозиція 

стосовно інклюзивної одиниці), as well as, along with/together with, and 

(постпозиція стосовно інклюзивної одиниці), plus, other, another, або вводять 

додаткову інформацію про ціле, наприклад in addition, also (препозиція 

стосовно інклюзивної одиниці), and (препозиція стосовно інклюзивної 

одиниці), besides, moreover. Основні засоби категорії посесивності в аспекті 

категорії інклюзивності представлені посесивними займенниками (my, its, their 

etc.), генітивними конструкціями (‘s, of) та посесивним дієсловом (to have). 

Засоби вираження категорії оцінки в аспекті категорії інклюзивності 

представлені прислівниками, що маркують стовідсоткове включення частин 

до складу цілого (completely, totally, fully), прислівниками, які вказують, що 

включення частин відбувається “в більшості випадків” (mainly, typically), 

прикметниками (universal, multi-purpose, inclusive) та заперечними частками на 
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позначення того, що частини не входять до складу цілого, або що ціле не 

містить певних частин (not, no etc).  

2. Інклюзивність є комунікативною стратегією наукового дискурсу, 

яка передається за допомогою тактик, спрямованих на полегшення 

декодування інформації, а саме: тактика висловлення впевненості та 

невпевненості автора в істинності повідомлення, що передається за 

допомогою апроксиматорів кількості та апроксиматорів генералізаторів, а 

також засобами епістемічної модальності; тактика залучення читача до 

співпраці, що маркується за допомогою засобів деонтичної модальності у 

формі пропозиції let us/let’s + V; тактика полегшення сприйняття інформації, 

що реалізується за допомогою використання маркерів додаткової інформації, 

екземпліфікації та засобів візуальної риторики. 

3. До лінгвокультурних особливостей категорії інклюзивності 

належить вживання низки ланцюжків інклюзивної семантики. Ми виділяємо 

такі типи ланцюжків: поєднання експліцитних та експліцитних, 

напівімпліцитних та напівімпліцитних, імпліцитних та напівімпліцитних, 

імпліцитних та експліцитних, експліцитних та напівімпліцитних, експліцитних, 

напівімпліцитних та імпліцитних інклюзивних одиниць. Також вживання 

pluralis auctoris (“we”), інклюзивного конструкта y/our та політкоректних 

займенників his/her (his or her) або s/he. На рівні тексту інклюзивність – це ціле, 

що містить низку облігаторних та факультативних елементів. 

 

Основні результати розділу надруковано у працях: 

1. Бедрич Я.В. Категорія кількості в аспекті категорії інклюзивності 

/ Ярослава Вадимівна Бедрич // Studia Linguistica / відп. ред. Ірина 

Олександрівна Голубовська. – К.: Видавничий Дім Д. Бураго, 2016. – Вип. 9. 

– С. 247-256. 

2. Бедрич Я.В. Лінгвокультурний потенціал категорії інклюзивності / 

Ярослава Вадимівна Бедрич // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження та 

перспективи / гол. ред. Алла Дмитрівна Бєлова. – К.: “Логос”, 2016. – С. 23-31.   
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Неабияка роль, що її відіграє англійська мова у сучасному науковому 

світі, зумовлює потребу глибшого дослідження різних аспектів 

англомовного (англо-американський) наукового дискурсу. Науковий 

дискурс є особливим типом інтеракції, вербалізованим продуктом наукового 

пізнання, універсальним комунікативним кодом науковців. До важливих 

аспектів вивчення мови науки належать питання категоріальної семантики, 

що віддзеркалюють когнітивні та ментальні процеси структурування, 

систематизації, категоризації та концептуалізації світу крізь призму 

діяльності людини. 

Досліджувані одиниці інклюзивної семантики відіграють важливу 

роль у англомовній писемній мові науки, про що свідчить їх значна питома 

вага у досліджуваному дискурсі. Кількісний аналіз показав, що в 

середньому на сторінці досліджуваного тексту використовуються п’ять 

лексичних одиниць інклюзивної семантики. 

Категорія інклюзивності є інгерентною категорією наукового 

дискурсу. Вона відображає ментальний досвід людини у сфері наукового 

пізнання та є складовою мовної картини світу. Категорія інклюзивності в 

англійській писемній мові науки – це когнітивно-дискурсивна категорія, що 

втілюється в науковій прозі за допомогою низки засобів, які  функціонують 

на всіх рівнях мови. Засобами вираження категорії інклюзивності є 

вербальні та візуально-риторичні засоби, які мають експліцитне, імпліцитне 

та напівімпліцитне утілення.  

Для вивчення категорії інклюзивності в мові науки ми використали 

загальнонаукові методи та методи лінгвістичного аналізу такі, як: лексико-

семантичний та семантико-стилістичний аналіз тексту, аналіз пресупозицій, 

аналіз словникових дефініцій та компонентний аналіз, аналіз опозицій, 

методи прагматичного аналізу, та методи кількісного аналізу. 

З точки зору філософії, категорія інклюзивності розглядається в 

аспекті філософських категорій “частина-ціле” та “система-елемент,” у 
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педагогіці говоримо про “інклюзивну освіту,” натомість лінгвальний аспект 

інклюзивності стосується передусім політично-коректної, гендерно-

нейтральної, антисексистської, власне інклюзивної мови, а також так 

званого pluralis auctoris (вживання інклюзивного займенника, що маркує 

авторське “ми” – “we”).  Насправді  інклюзивність є ширшим явищем та 

невід’ємною ознакою англомовного наукового дискурсу.  

На підставі теорії прототипів та аналізу емпіричного матеріалу, 

доходимо висновку про те, що експліцитні значення знаходяться в центрі 

категорії, імпліцитні – на периферії цієї категорії, тоді як напівімпліцитні 

засоби вираження категорії інклюзивності містяться між центром та 

периферією. Ми відносимо категорію інклюзивності до радіальних категорій 

з нечіткими межами, а її структуру представляємо у вигляді фрейму, де в 

центрі знаходиться поняття – “інклюзивність,” тоді як другий рівень 

представлений групою “частини утворюють ціле.” На наступному рівні 

містяться групи “ціле містить певні частини” та “ціле не містить певних 

частин.” Кількісний аналіз показав, що група “ціле містить певні частини” є 

домінантною з-поміж інших груп категорії інклюзивності.  

Експліцитними засобами вираження інклюзивності слугують мовні 

одиниці, що маркують інклюзивність, які адресат може декодувати без 

додаткових когнітивних зусиль. Імпліцитні засоби вираження категорії 

інклюзивності не знаходять прямого вираження та потребують залучення 

фонових знань. До напівімпліцитних засобів вираження інклюзивності 

належать контекстуально специфічні мовні одиниці, з напівприхованою 

семою інклюзивності (передусім конструкції та ідіоми, що містять подвійне 

заперечення), для розуміння яких залучаються додаткові когнітивні зусилля. 

Багатофункціональність інклюзивності у мові науки реалізується через 

низку функціонально-семантичних підтипів, як-от: ціле, що складається з 

частин (частковий перелік); ціле, що складається з частин (повний перелік); 

ціле та його частини; повне включення частин до цілого; ідея контейнера; 

ідея залучення частин до цілого; формування цілого; амальгамація частин; 
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посесивність; частини не входять до складу цілого. Підтип “ціле складається 

з частин (частковий перелік)” кількісно переважає показники інших 

функціонально-семантичних підтипів. Низка мовних одиниць інклюзивної 

семантики вживається метафорично. 

На синтаксичному рівні мовні одиниці категорії інклюзивності 

функціонують в активному та пасивному станах та вживаються у формі 

герундія (Gerund) та дієприкметника теперішнього часу (Participle I) і 

виконують функції присудка, предиката, додатка, означення, підмета та 

обставини. 

Мовні одиниці інклюзивної семантики, взаємодіючи з дискурсивними 

маркерами додаткової інформації, маркують залучення додаткових частин до 

складу цілого або введення додаткової інформації про ціле. Вони також 

корелюють з маркерами мінімального та максимального ступеня залучення, 

які імпліцитно позначають кількість частин в цілому. 

Основними стилістичними засобами категорії інклюзивності 

виступають фразеологічні одиниці та метафори, зокрема групи метафор, як-

от: метафора “контейнера,” метафора “кола,” метафора “вмісту,” які 

концептуалізують складні наукові поняття задля максимальної експлікації та 

полегшення декодування наукового дискурсу. 

До  візуально-риторичних засобів вираження інклюзивності належать 

таблиці, графіки, діаграми, схеми, рисунки, мапи, фотографії, нумерація або 

інше виділення перелічення, заголовки/підзаголовки. Основною функцією 

цих засобів візуального подання інформації є оптимізація сприйняття 

інформації.  

Кількісний аналіз засобів вираження інклюзивності показав, що у 

відсотковому співвідношенні експліцитні засоби вираження інклюзивності 

становлять більше ніж дві третини всіх засобів вираження, що підтверджує 

загальну тенденцію до експлікації значень в англомовному  науковому 

дискурсі, прагненні уникнути двозначності та подати наукову інформацію 

максимально об’єктивно. 



185 
 

Комунікативний потенціал стратегії інклюзивності втілюється за 

допомогою таких тактик адресанта: висловлення впевненості та 

невпевненості автора в істинності повідомлення; залучення читача до 

співпраці; полегшення сприйняття інформації. 

Основними лінгвокультурними особливостями інклюзивності є 

вживання ланцюжків інклюзивної семантики та використання гендерно-

нейтральних інклюзивних мовних одиниць, зокрема “we,” y/our, his/her (his 

or her) або s/he. 

В архітектонічному сенсі, інклюзивність – це певне ціле, яке у 

досліджуваному матеріалі (наукові статті) містить облігаторні частини, такі, 

як: анотація, вступ, обговорення, методи, результати, висновки, бібліографія; 

та факультативні елементи: анотація до анотації, передмова, подяка, 

біографічні відомості про авторів.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у дослідженні категорії 

інклюзивності у загальнонародній англійській мові та на матеріалі інших 

типів дискурсу. Отримані дані можна гіпотетично застосувати й щодо цілої 

низки різноманітних етнічних мов. 
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ДОДАТОК А 

Лексична одиниця Абсолютна 

кількість 

Відносна кількість 

(на 1000 слів) 

Експліцитні засоби 

all-encompassing 3 0,0003 

all-purpose 4 0,0004 

amalgamate 1 0,0001 

be composed of 739 0,0763 

be made up of 73 0,0075 

blend 26 0,0027 

combine 1774 0,1832 

complete 1283 0,1325 

comprehensive 569 0,0588 

comprise 943 0,0974 

consist of 2975 0,3073 

constituent (n) 51 0,0053 

constitute 539 0,0557 

constitution 44 0,0045 

contain 4277 0,4418 

cover 792 0,0818 

element 4152 0,4288 

 embrace 76 0,0078 

encompass 192 0,0198 

encompassing 18 0,0018 

entail 157 0,0162 

exclude  377 0,0389 

exclusion 74 0,0076 

exclusive  227 0,0234 
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form (v) 1375 0,1420 

formation 346 0,0357 

fragment 270 0,0279 

group (n) 3298 0,3406 

group (v) 443 0,0458 

include 9992 1,0320 

inclusion 230 0,0238 

inclusive 27 0,0028 

integrate 2075 0,2143 

involve 2891 0,2986 

involvement 155 0,0160 

let us/let’s + V 674 0,0696 

makeup  8 0,0008 

make up 91 0,0094 

merge 302 0,0312 

mix 291 0,0300 

multi-purpose 31 0,0032 

neither…nor 11 0,0011 

no 171 0,0177 

not 512 0,0529 

(a)part 4771 0,4928 

partial 625 0,0646 

portion 360 0,0037 

section 9931 1,0257 

segment 1155 0,1192 

set (n) 4353 0,4496 

system 10537 1,0883 

team/crew 458 0,0473 
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universal  586 0,0605 

whole (adj) 1096 0,1132 

(a)whole 133 0,0137 

without 17 0,0018 

Метафора інклюзивної семантики 

circle (n) 342 0,0353 

circle (v) 20 0,0021 

container 432 0,0446 

contents 273 0,0282 

encircle 4 0,0004 

enclose 54 0,0056 

envelop 0 0 

envelope 350 0,0362 

family 236 0,0244 

network 2692 0,2780 

range from…to 295 0,0305 

reservoir 17 0,0018 

surround 438 0,0452 

wrap up 7 0,0007 

                                              Імпліцитні засоби  

among other things (among others)/ 

inter-alia (i.a.) 
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0,0239 

communicate 978 0,1010 

communication/dialog 2028 0,2095 

community 573 0,0592 

compass (n) 0 0 

compass (v) 0 0 

house (n) 359 0,0371 
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house (v) 46 0,0048 

realm 25 0,0025 

share 1235 0,1276 

Напівімпліцитні засоби 

at least 231 0,2386 

include…but (be) not limited 

to/including… but (be) not limited to 

36 

 

0,0037 

 

have 4195 0,4332 

not restricted 47 0,0049 

say nothing of/(the) last but not least 10 0,0010 

there + to be + (Аppr) 2448 0,2528 

this list by no means exhausts the 

(many) types of… 

0 0 

Фразеологічні звороти 

a whole bunch 1 0,0001 

all the way 28 0,0029 

as a whole 115 0,0119 

the best of both worlds 3 0,0003 

the big picture  11 0,0011 

the whole picture 6 0,0006 
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ДОДАТОК Б 

 

 
 

Гістограма. Відносна кількість вживання функціонально-

семантичних підтипів категорії інклюзивності. 

 

1. ціле складається з частин (частковий перелік); 

2. формування цілого; 

3. ідея контейнера; 

4. ціле та його частини; 

5. ціле складається з частин (повний перелік); 

6. амальгамація частин;  

7. посесивність; 

8. повне включення частин до цілого; 

9. частини не входять до складу цілого; 

10. ідея залучення частин до цілого; 
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