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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Сучасні дослідження мовних категорій у лінгвістиці характеризуються 

зверненням до комунікативно-прагматичної парадигми, в основі якої є 

виявлення особливостей функціонування людської мови у процесі комунікації. 

Антропоцентричний напрям розвитку лінгвістики зумовив необхідність аналізу 

не лише мовного контексту, а й позамовної ситуації. Проблема відображення 

людського фактору в мовленнєвій діяльності є однією з головних у 

комунікативно-функціональному підході, орієнтованому на мовну особистість. 

Визначаючим компонентом будь-якої комунікативної ситуації є дейксис, який 

включає адресанта, адресата, місце та час акту комунікації. 

Однією із сфер спілкування, в якій лексичне наповнення, синтаксичні 

структури, послідовність фраз ретельно плануються комунікантами, виходячи з 

поставлених цілей та завдань мовної взаємодії є сфера електронної торгівлі. На 

комерційних Інтернет-сайтах, кількість яких постійно зростає, традиційні 

рекламні тексти витіснені сучаснішою інтерактивною формою – текстами-

описами товарів, які спрямовані не тільки на опосередковану передачу рекламної 

інформації електронним шляхом, а й на формування у свідомості адресата 

психологічної готовності до здійснення практичних дій, що досягається 

прагматично доречним використанням дейктичних елементів. 

Основи дослідження дейктичності у лінгвістиці викладено у роботах таких 

учених, як Ю. Апресян (1995), Н. Арутюнова (1988), К. Бругман (1904), 

Т. Булигіна (1997), К. Бюлер (1982), У. Вейнрейх (1970), О. Вольф (1974), 

Н. Гуменюк (1996), О. Ерзінкян (1988), Дж. Лайонз (1977), О. Падучева (1984), 

Й. Стернін (1973), Ч. Філмор (1975). Окремо досліджувалися різновиди 

дейксису, актуалізація дейктичності у конкретних видах дискурсу та певних 

частинах мови у працях С. Ахметової (1989), Г. Добрової (2005), В. Жури (2000), 

К. Кашлевої (2015), А. Кібрик (1983), О. Корбіної (2002), Н. Космацької (2016), 

О. Кравцової (2002), І. Ломакіної (2001), І. Мініярової (1993), Дж. Нанберга 

(2002), А. Палійчук (2011), С. Пушміної (2013), Н.  Різена (1992), 

Н. Сребрянської (2003), М. Стернберга (1983), Б. Успенського (2011), 

Г. Шамової (1992), Л. Шкурашівської (2015), В. Шматової (1976). 

З розвитком інформаційних технологій, зміщенням значної частини 

комунікації у віртуальний простір відчувається необхідність аналізу 

комунікативно-прагматичних характеристик дейксису та особливостей 

реалізації дейктичної функції в Інтернет-дискурсі. Значний науковий інтерес 

становить питання дискурсивної (ситуативно-прагматичної) зумовленості 

вживання дейктичних елементів у віртуальній комунікації.  

Актуальність дослідження категорії дейксису у віртуальному дискурсі 

комерційних сайтів зумовлена зростанням ролі інформаційних технологій та їх 

впливом на комунікацію. Багатоаспектність функціонування текстів-описів 

товарів у комунікативному просторі Інтернету, їхня потенційна здатність 

впливати на ефективність економічної діяльності Інтернет-магазинів породжує 

необхідність комплексного підходу до вивчення структури, виявлення ключових 
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вербальних та невербальних елементів, виділення й аналізу стратегій і тактик 

побудови цього типу текстів із урахуванням позалінгвальних чинників. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах наукової теми „Мова та література народів світу: взаємодія та 

самобутність” (код 11 БФ 044-01), що розробляється Інститутом філології 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка й затверджена 

Міністерством освіти і науки України. 

Метою дослідження є виявлення та комплексний аналіз прагматичних і 

дискурсивних особливостей мовних засобів актуалізації категорії дейксису у 

текстах-описах товарів комерційних Інтернет-сайтів. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 окреслити основні підходи до інтерпретації дейксису в лінгвістиці, 

розглянувши існуючі класифікації дейктичних елементів,  обґрунтувати 

категорійний статус дейксису; 

 визначити структурно-семантичні та прагмадискурсивні особливості 

організації вербальних і невербальних компонентів комерційних Інтернет-сайтів, 

схарактеризувати тексти-описи товарів, як основний спосіб комунікації на 

комерційних сайтах; 

 виявити елементи особового, темпорального та локативного дейксису у 

текстах-описах товарів комерційних Інтернет-сайтів, а також мовні одиниці з 

елементами дейктичності; 

 встановити особливості реалізації категорії дейксису в Інтернет-

комунікації; 

 виділити та класифікувати основні стратегії і тактики комунікативного 

впливу в текстах-описах товарів комерційних сайтів; 

 з’ясувати значення дейктичних елементів та їхній аргументативний 

потенціал у стратегіях і тактиках комунікативного впливу в текстах-описах 

товарів. 

Об’єктом дослідження є тексти-описи товарів як форма організації 

комунікації на англомовних комерційних Інтернет-сайтах.  

Предметом дослідження є функціонально-дискурсивні і комунікативно-

прагматичні характеристики дейктичних елементів у текстах-описах товарів 

англомовних комерційних Інтернет-сайтів. 

Матеріалом дослідження є тексти-описи товарів тридцяти популярних 

англомовних сайтів віртуальних магазинів, загальним обсягом 22370 текстів. 

Застосування методів дослідження носить комплексний характер. Для 

вирішення визначених завдань дисертаційної роботи залучалися загальнонаукові 

методи спостереження, опису, індукції та дедукції, орієнтовані на добір та 

аналіз мовного матеріалу. Для формування корпусу ілюстративного матеріалу 

використовувалися методи інформаційного пошуку, електронної обробки даних 

та суцільної вибірки. Описовий метод застосовувався для теоретичного аналізу 

проблемних питань встановлення змісту категорії дейксису та узагальнення 

спостережень над зібраним фактичним матеріалом. Композиційно-текстовий 

аналіз дозволив вивчити структуру організації комерційних Інтернет-
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сайтів. Структурно-семантичний метод використовувався з метою 

виокремлення, класифікації̈ та встановлення семантичних характеристик 

дейктичних елементів, що вживаються у текстах-описах товарів, а також 

визначення їхнього місця в структурі таких текстів-описів товарів. Застосування 

методу кількісних підрахунків уможливило встановлення частотності вживання 

окремих дейктичних елементів у текстах-описах товарів комерційних Інтернет-

сайтів. Порівняльний метод було вжито для виявлення особливостей дейктиків 

різних груп (особового, темпорального й локативного дейксису) та мовних 

одиниць із елементами дейктичності. Аналіз словникових дефініцій було залучено 

з метою визначення дейктичності повнозначних лексичних одиниць. 

Дискурсивно-контекстуальний та прагматичний аналіз застосовано для 

виявлення основних стратегій і тактик комунікативного впливу в текстах-описах 

товарів, а також для розкриття аргументативного потенціалу дейктичних 

елементів, що вживаються у рамках конкретних стратегій і тактик.  

Новизна роботи полягає у комплексному дослідженні дискурсивних та 

прагматичних характеристик дейктичних елементів і їхнього інтегративного 

використання у стратегіях комунікативного впливу у віртуальному дискурсі 

комерційних сайтів. Уперше обґрунтовано роль дейктичних елементів для 

актуалізації електронного тексту; сформульовано визначення дейксису 

гіпертексту; розроблено класифікацію комунікативних стратегій і тактик, що 

реалізуються через особливості вживання дейктичних елементів у гіпертексті, а 

саме завдяки фокусу зміщення дейктичного центру. 

Теоретичне значення дисертації визначається внеском до прагматики 

(вивчення особливостей вживання різних видів дейксису та дейктичних 

елементів), комунікативної лінгвістики (дослідження процесу комунікації між 

продавцем Інтернет-магазину та потенційним покупцем), теорії дискурсу 

(розгляд дискурсивного контексту як основи актуалізації категорії дейксису), 

лінгвістики тексту (встановлення особливостей композиційної структури 

текстів-описів товарів як текстів малої форми), теорії мовленнєвих жанрів 

(визначення тексту-опису товару як жанру Інтернет-дискурсу), 

лінгвопрагматики (виокремлення стратегій і тактик комунікативного впливу з 

використанням дейктичних елементів). 

Практичне значення полягає у можливості використання отриманих 

результатів під час викладання нормативного курсу теоретичної граматики 

англійської мови, у спецкурсах із лінгвопрагматики та дискурсології. Результати 

дослідження можуть бути використані на практиці для створення та розбудови 

сайтів Інтернет-магазинів та враховані копірайтерами й розробниками сайтів із 

метою створення економічно ефективних та ергономічно структурованих описів 

товарів. 

На захист виносяться такі положення: 

1. Текст-опис товару є базовим елементом інформаційної архітектури 

сайту Інтернет-магазину та виконує функції забезпечення комунікації продавця 

й покупця товару у віртуальному магазині, надаючи можливість здійснювати 

реальні дії з товаром завдяки блоку об’єктивної орієнтації користувача. 
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2. Дейктичні елементи у структурі тексту-опису товару комерційного 

сайту забезпечують процес його актуалізації – вони закладають програму 

формування адресатом ситуації „придбання товару у магазині”, що реалізується 

через дейктичні проекції: уявлення користувачів сайту про учасників, об’єкт і 

місце комунікації. 

3. Просторові параметри комунікації на сайтах онлайн-магазинів 

визначаються через елементи локативного дейксису, що відповідають 

традиційним поняттям here / there та встановлюють метафоричний 

орієнтаційний центр навігації користувача Інтернет-сайту. Засобами навігації 

користувача на сайті є навігаційні інтратекстові посилання (лінки), у структуру 

яких інтегровані дейктичні елементи (UP, DOWN, BACK, FORWARD, Previous | 

Next). 

4. Дейксис гіпертексту – система вербальних знаків, що містять відсилку 

до координат акту Інтернет-комунікації: учасників, місця, часу комунікації та 

предмета опису, і визначають центр його сприйняття. Характеристики 

гіпертексту передбачають зміщення дейктичного центру в текстах-описах товару 

(вторинний дейксис або дейксис зі зміщеним дейктичним центром): а) на 

адресата повідомлення та / або б) на предмет опису. 

5. Фокус зміщення дейктичного центру визначає виділення у текстах-

описах товару двох стратегій комунікативного впливу: стратегії диференціації 

товару або послуги (дейктичний центр – дейктична функція особового 

займенника it (they – форма множини) із вказівкою на предмет опису) та 

стратегія позитивної спрямованості на дії адресата (дейктичний центр – 

дейктична функція особового займенника you із вказівкою на адресата 

повідомлення). 

6. Стратегія диференціації товару або послуги представлена тактикою 

емфазування винятковості товару й тактикою імпліцитного зіставлення. 

Стратегія позитивної спрямованості на дії адресата реалізується через тактику 

впевненості у позитивному ставленні адресата до товару, тактику ототожнення 

адресата з групою людей та тактику пропозиції щодо вирішення проблеми 

адресата. Тактики знаходять вираження у репертуарі прийомів із характерним 

набором дейктичних елементів. 

Апробація роботи. Основні положення дисертації обговорювалися на 

дев’яти всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях: „Мовно-

культурна комунікація: напрямки і перспективи дослідження” (9 квітня 2003 р., 

м. Київ); „Семіотика культури/тексту в етнонаціональних картинах світу” (14 

квітня 2004 р., м. Київ); „Філологія в Київському університеті: історія та 

сучасність” (12 жовтня 2004 р., м. Київ); „Сучасні проблеми та перспективи 

дослідження романських і германських мов і літератур” (29-31 січня 2007 р., 

м. Донецьк); „Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура” (14 квітня 

2010 р., м. Київ); „Концепти та константи в мові, літературі, культурі” (14 квітня 

2011 р., м. Київ); „Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. European Scientific 

Conference. Theory. Practice” (30-31 липня 2017 р., м. Щецин, Польща); „Science 

without boundaries – development in 21st century – 2017” (27 серпня 2017 р., 
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м. Будапешт, Угорщина); „Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. European 

Scientific Conference. Theory. Practice” (30-31 вересня 2017 р., м. Варшава, 

Польща). 

Публікації. Положення дисертації висвітлено у дванадцяти одноосібних 

публікаціях, з яких вісім наукових статей опублікованих у наукових фахових 

виданнях, що входять до переліку, затвердженого МОН України, три статті – в 

іноземних наукових виданнях та одні тези доповідей. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох розділів 

із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної 

літератури (331 позиція), списку довідкових джерел (10 позицій), джерел 

ілюстративного матеріалу (30 сайтів) й 2 додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 226 сторінок, обсяг основного тексту – 171 сторінка. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, 

сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт та предмет дослідження, 

розкрито наукову новизну, теоретичне значення та практичну цінність, 

окреслено методику дослідження, схарактеризовано матеріал дослідження, 

зазначено основні положення, які виносяться на захист. 

У першому розділі роботи „Універсальна категорія дейксису в Інтернет-

дискурсі” розглянуто поняття „дейксис”; обґрунтовано його категорійний 

статус; проаналізовано та узагальнено основні підходи до класифікацій 

дейксису; схарактеризовано роль дискурсивного контексту; описано жанрові 

риси тексту-опису товару в Інтернет-дискурсі як різновиду дискурсивного 

контексту для актуалізації категорії дейксису. 

Історія вивчення дейксису умовно поділяється на два етапи, перший з яких 

відноситься до античності, коли на дейксис вперше звернули увагу 

давньогрецькі граматисти поряд із поняттями про час і простір; другий етап, 

якому характерне теоретичне осмислення категорії дейксису, припадає на 

початок та середину XX століття, коли з’явилися перші теорії дейксису 

К. Бругмана (1904) та К. Бюлера (1974). Кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст. 

характеризується достатньо інтенсивним аналізом дейксису, однак опис цього 

поняття ускладнюється розмаїттям термінів: дейктики, індекси, індексали, 

індикатори, шифтери, конектори, оператори, актуалізатори тощо.  

У попередні десятиліття спостерігалася тенденція в рамках дослідження 

дейксису розглядати окремі граматичні категорії. Традиційно до дейксису 

відносили лише окремі розряди займенників. Згодом до дейктичних елементів 

приєднали не лише певні лексеми, але й афікси у складі інших слів, визнали, що 

дейксис наявний у низці синтаксичних конструкцій та в усіх частинах мови, 

проте з різним ступенем дейктичності. 

Новітній погляд на дейксис полягає в розумінні його як універсальної 

мовної категорії, яка знаходить своє відображення на всіх рівнях мови. Такий 

підхід дозволив комплексно дослідити в одній площині всі мовні елементи, 
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значення яких співвідноситься із фізичними координатами акту мовлення у 

конкретному дискурсивному контексті. Дейксис – категорія універсальна, 

наявна у всіх природних мовах. Визначення дейксису як прагматичної категорії 

диктується його універсальною здатністю забезпечувати ефективність акту 

комунікації за умов наявності у комунікантів спільних фонових знань.  

Окрему увагу приділено аналізу класифікацій дейксису, розмаїття яких 

залежить від аспекту, взятого до уваги під час аналізу. Деякі види дейксису 

мають декілька ідентифікаторів, що призвело до виникнення різних назв. 

Традиційні класифікації включають первинний та вторинний дейксис,  а також 

персональний, часовий та просторовий види дейксису, з часом виокремлюються 

та досліджуються нові види дейксису, такі як соціальний (Ч. Філмор), емоційний 

(Р. Лакофф), дискурсивний (Дж. Лайонз), аналогічний (В. Клейн), метонімічний 

(Д. Нанберг) тощо.  

Антропоцентрична парадигма сучасних лінгвістичних досліджень 

уможливлює розуміння дейксису як природного мовного егоцентризму, оскільки 

поняття дейксису пов’язане з відображенням у дискурсі особи мовця, а також 

місця та часу породження висловлювання, а дейктичні елементи співвідносять 

зміст дискурсу з фізичними координатами комунікативної ситуації 

(прагматичним контекстом) – учасниками, місцем і часом комунікативної події. 

Поряд з цим дейктичні засоби є ситуативними, суб’єктивними та 

швидкоплинними; їх основними властивостями виступають прагматичність та 

семантична непрозорість, тобто співвіднесеність не з позамовною референцією, 

а із ситуацією мовлення. З одного боку, особливості дискурсу диктують умови 

відбору дейктичних одиниць, з іншого боку, властивості окремого дейктичного 

елементу передбачають його доречність/недоречність та характер 

функціонування у конкретному виді дискурсу. Доречність/недоречність 

вживання дейктичних елементів у певному виді дискурсу та їх роль 

визначаються як лінгвістичними факторами, так і позалінгвальними: 

прагматичною спрямованістю дискурсу, фондом загальних знань 

співрозмовників, ситуацією спілкування, тобто дискурсивним контекстом. 

Особливістю комунікативного процесу початку ХХІ століття стало 

активне залучення комунікантів до мережі Інтернет. Завдяки своїм 

характеристикам комунікація в Інтернет останніми роками стала об’єктом 

чисельних лінгвістичних досліджень (Н. Ахренова, Н. Дейнека, О. Дєдова, 

Д. Кристал, Н. Лукашенко, М. Малая, М. Столярова, Г. Трофімова), 

досліджуються також окремі жанри Інтернет-дискурсу та їх специфіка 

(О. Галичкіна, С. Данилюк, Н. Коломієць, О. Саєнко).  

Основним елементом інформаційної архітектури сайту Інтернет-магазину є 

текст-опис товару, що забезпечує комунікацію продавця і покупця товару у 

віртуальному магазині. Текст-опис товару є автентичним мовленнєвим жанром 

Інтернет-дискурсу, що формується завдяки взаємодії мовних і немовних 

факторів, які є складниками комунікативного контексту. До складників 

комунікативного контексту, що впливають на структурно-семантичну 

організацію текстів-описів товарів та вживання у них дейктичних елементів, 
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належать: адресант (власник Інтернет-магазину) з комунікативною метою 

продати товар, множинні адресати (потенційні покупці товару), повідомлення 

(побудований за моделлю гіпертексту текст-опис товару), предмет опису, 

електронний канал комунікації. Особливістю просторово-часових параметрів 

комунікативної ситуації є невідповідність (розірваність) місця і часу створення 

та сприйняття тексту. 

У другому розділі „Дискурсивні та прагматичні характеристики 

дейктичних елементів у текстах-описах товарів” проаналізовано основні види 

дейксису (особовий, темпоральний та локативний) та виокремлено мовні 

одиниці з елементами дейктичності (артикль, дієслово, прикметник), 

використання яких свідчить про своєрідність їх актуалізації у гіпертексті. 

Основою категорії дейксису слід вважати його егоцентричність та 

суб’єктність. Вказівка на особу чи предмет притаманна особовим та вказівним 

займенникам (особовий дейксис), що зазвичай вживаються в основній частині 

інформаційного блоку тексту-опису товару. Дейктична функція особових 

займенників ґрунтується на дискурсивному контексті та є обов’язковою для 

особових займенників першої і другої особи, а також може бути властива 

особовим займенникам третьої особи. Встановлено, що головна роль у текстах-

описах товару належить особовому та присвійному займенникам другої особи 

(you / your), які здійснюють дейктичну референцію до користувача сайту, 

залучаючи його бути учасником комунікації. Хоча тексти-описи товарів 

спрямовані на масового споживача, тобто фактично належать до сфери масової 

комунікації, вживання особових займенників дозволяє зробити їх адресно 

спрямованими, наприклад: 

Personalised Typographic Date Print 

When choosing prints for your home, it's important to pick designs that you love 

and mean something to you. Places and people you've fallen in love with, dates of 

important life events, even a burst of your favourite colour, for example….See the 

names of loved ones take the form of the numbers that make up a date special to 

you. Whether it be the day you met your partner, your wedding date or the 

birthday of your first born. It's up to you!  

Апелятивність наведеного тексту побудована винятково на багаторазовому 

повторенні особового та присвійного займенників другої особи, що підкреслює 

особистісну зорієнтованість подарунку. Дейктичність займенників забезпечує 

зміщення тематичного центру опису – із пропонованого товару фокус 

переключається на людину, яка могла б його придбати. 

Маркетингові особливості певних категорій текстів-описів товарів 

зумовлюють добір мовних засобів особового дейксису. Зокрема на сайтах, що 

пропонують товари для дітей, у текстах-описах вживання особових та 

присвійних займенників третьої особи однини зумовлює залучення дитини, 

наприклад: You can’t ignore these shoes! Girls love new shoes. Especially party shoes 
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that she can wear with her gorgeous dress… У цьому тексті вживання особових та 

присвійного займенників забезпечує включення у текст не тільки потенційного 

покупця товару, а і його можливого користувача – дитини. 

На позначення компанії-продавця товару або послуги використовуються 

особовий займенник we та присвійний займенник our / ours у поєднанні з 

іменниками company, shop, site тощо, наприклад:  

We can always special order, so if you don’t see the colour you need, please email 

and our company will get it for you. 

Орієнтованість на суб’єкта й момент сприйняття тексту-опису товару 

складає когнітивний зміст індикаторів часу або темпорального дейксису. До 

елементів темпорального дейксису належать такі одиниці, що співвідносять 

позначення  моменту комунікації з іншим моментом, який характеризує подію і 

сприймається учасниками спілкування.  

В Інтернет-дискурсі точка часового відліку є рухливою і визначається 

особливостями комунікативної ситуації, наприклад: Lili Gaufrette Lamento Plum 

Shorts – Toddler! Now in stock. У наведеному тексті прислівник now, 

характеризується близькістю у часі не тільки до автора (суб’єкта) мовлення, а й 

до адресата, а отже виступає точкою часового відліку, що збігається з моментом 

прочитання тексту кожним користувачем. Не втрачаючи при цьому дейктичної 

функції вказівки на момент комунікативного акту, цей прислівник вживається у 

текстах-описах товарів також із метою додаткової апеляції до потенційного 

покупця, оскільки час, що визначається моментом наявності товару (now 

available / now in stock), може бути обмежений. Це слугує додатковим 

аргументом для того, щоб споживач одразу скористався наданою можливістю 

купити товар, що є у продажу. 

Дейктичний прислівник now також вживається в текстах-описах товарів у 

поєднанні з акціональними дієсловами shop, buy, order, subscribe, view у 

структурі гіперпосилань. Гіперпосилання, що містять акціональні дієслова у 

поєднанні з прислівником now мають певні особливості. Традиційно, відповідно 

до їхніх функцій, усі гіперпосилання поділяються на навігаційні та референційні 

(О. Саєнко). Навігаційні вважаються засобами орієнтації, співвідносними з 

індексами в традиційних текстах. Референційні зв’язують референцію у 

вузловому тексті й не можуть бути підпорядковані ієрархічним відносинам або 

відносинам еквівалентності. Наведену класифікацію було доповнено шляхом 

виділення в окрему групу акціональних гіперпосилань. Користуючись такими 

посиланнями у гіпертексті, адресант здійснює реальні дії під час прочитання 

тексту: ADD TO CART, ADD TO BAG, PRE-ORDER, BROWSE NOW, SHOP 

NOW, VIEW NOW та ін. Традиційна часова шкала now / then  у текстах-описах 

товару є модифікованою і може бути заміненою  на now / soon (later). При цьому 
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soon (later) має значення подій, віддалених у часі від центру координації, тобто 

моменту спілкування. 

 Категорія часу нерозривно пов’язана з категорією простору, а Інтернет-

магазин є простором для розміщення текстів-описів товару і, щоб орієнтуватися 

в ньому, необхідні певні координати. Просторовими орієнтирами для гіпертексту 

виступають засоби локативного дейксису. Прислівники here/there встановлюють 

метафоричний орієнтаційний центр навігації користувача Інтернет-сайту, що 

може позначатися як here / home / homepage. Орієнтаційної функції набувають 

також іменники HOME / HOMEPAGE, оскільки вживаються на позначення 

головної сторінки сайту, яка стає точкою відліку для утворення орієнтаційних 

стежок (breadcrumb trails), утворених через лінійно структуровані каталоги й 

підкаталоги, які відвідує конкретний користувач. 

 Із трьох виділених у роботі класів мовних одиниць із елементами 

дейктичності (артиклі, дієслова, прикметники) для реалізації дейктичної функції 

у текстах-описах товарів найбільш часто вживаються артиклі, зокрема означений 

артикль, що уможливлює здійснення одиничної референції, тобто ідентифікації 

об’єкта опису як такого, що відомий потенційному споживачу, наприклад:  

Quinny Moodd Stroller 

The Quinny Moodd unites flexibility, mobility and a chic design. The sophisticated 

chassis ensure a perfect road ability and high maneuverability.  

Дієслова, що можуть за певних умов мати дейктичні параметри (come / go) 

актуалізують синкретичну дейктичну функцію в позначенні товару (або групи 

товарів), як таких, що скоро будуть у наявності (coming soon), наприклад:  

Tarina Tarantino Lucite Two-Color Bracelet. Available in several color 

combinations – new colors for fall! Photos of new colors are coming soon.   

Прикметники new, latest, durable є ситуативними виразниками 

темпорального дейксису із вказівкою на час, що передує часовому дейктичному 

центру (new, latest) або час, що йде за часовим дейктичним центром (durable), 

наприклад:  

Harnessing the latest innovations in tyre technology, the egg® Stroller's robust 

puncture-proof tyres incorporate Tru-Ride Technology® which has been 

engineered for superior durability and performance, guaranteeing a smooth 

journey for your passenger on every outing.  

 Третій розділ „Дейктичні елементи у стратегіях і тактиках 

комунікативного впливу електронних текстів-описів товарів” присвячено 

визначенню та систематизації основних стратегій і тактик комунікативного 

впливу в текстах-описах товарів комерційних сайтів. Фокус зміщення 

дейктичного центру зумовив виділення в текстах-описах товарів двох стратегій 

комунікативного впливу: стратегії диференціації товару  та стратегії позитивної 

спрямованості на дії адресата. 
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Дейктичним центром, що об’єднує дві основні тактики стратегії 

диференціації товару (тактика емфазування винятковості товару й тактика 

імпліцитного зіставлення), є дейктична функція особового займенника it (they – 

форма множини) із вказівкою на об’єкт, відомий чи названий раніше. Тобто 

основним елементом тексту є не автор чи його адресат, а безпосередньо 

описаний у тексті товар, наприклад:  

Buy the Sleigh Cotbed in Dark Finish online at Babies R Us and create a stylish 

nursery environment for your baby. The convertible frame and 3 position 

mattress base makes it easy for the crib to evolve as your baby grows; it can be 

first used as a crib, then converted into a junior toddler bed when your baby is 

older and needs more movement. Afterwards, the bed can also be used as a 

comfortable nursery sofa when it's no longer required for sleeping. 

Основним прийомом тактики емфазування винятковості товару є 

вживання вказівного займенника this (these) або означеного артикля the у 

поєднанні з назвою товару та позитивним оцінним прикметником. Часто можна 

зустріти кількаразове повторення цього займенника, наприклад:  

Your pint-sized fashionista will be ready to shine in this three-piece set! The 

high-low dress features a lined chiffon skirt, an Aztec print knit waist detail and 

a striped top. This super cute dress also features a denim print vest with two 

pockets accented by rhinestones, and this outfit is topped off with a feather 

necklace with colorful beads. Complete this look with rubber toe sneakers.  

У наведеному тексті назва товару тричі вживається із вказівним 

займенником this (this three-piece set, this cute dress, this outfit). Повторюваність у 

кінці, на початку та всередині речення концентрує увагу читача на товарі, що 

пропонується, та на його характеристиках. 

Для тактики імпліцитного зіставлення характерним є не тільки виділення 

товару з класу подібних за рахунок вживання дейктиків, а й підкреслення певних 

його властивостей, що зображаються як потенційно потрібні покупцю 

(найчастіше описується відповідність речам, що вже належать потенційному 

покупцю). Структура опису будується на основі такої схеми: присвійний 

займенник our (ours) або вказівний займенник this (these)  із назвою товару, що 

відповідає (пасує / підходить) предмету, який вже належить покупцю – you 

(yours), у поєднанні з назвою предмета, наприклад: 

This piece of furniture is a great fit for all homes, whether large or small. This 

kids table and chair set comes in multiple color options to complement the 

existing furniture in your home as well as the other kids furniture in Tot Tutors 

line of products.  

Кожне речення наведеного тексту починається із вказівного займенника з 

назвою (this kids table and chair) або класом товару (this piece of furniture). В описі 

товар зображається як такий, що пасуватиме до інших меблів будь-якого 

будинку. При чому автор поступово зміщує аргументацію за лінією інтимізації – 

for all homesin your home. Перехід до вживання присвійного займенника другої 

особи створює у читача своєрідну імплікацію відповідності товару, що має 

підходити йому за характеристиками. З цією ж метою використовується 
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традиційна опозиція присвійних займенників our / ours – your / yours : something 

ours is good for something yours, наприклад:  

Intricately embroidered lovebird perched on a blooming branch adds sweet 

tropical style to our denim skirt. Pretty double ruffle hem and 5-pocket design 

complete your most fashionable look. 

Іншим прийомом тактики імпліцитного зіставлення є вживання комбінації 

дейктичних елементів – вказівного та присвійного займенників (this+our), що 

дозволяє виділити предмет опису у категорію лідерів продажу компанії, 

наприклад: 

Angel Dear Blankies are sweet, charming animal characters that are machine 

washable and cashmere soft. This Blankie is our bestselling add-on baby gift. 

Стратегія позитивної спрямованості на дії адресата включає тактику 

впевненості у позитивному ставленні до товару, тактику ототожнення покупця з 

групою людей, тактику пропозиції щодо вирішення проблеми. Основна мета 

реалізації зазначених тактик – переконати потенційного клієнта, що придбання 

товару матиме позивний ефект. При цьому центральна позиція мовця  

заміщується на домінантну роль адресата комунікації, що знаходить своє 

вираження у доборі відповідних дейктиків, наприклад: You will be feeling beyond 

gorgeous when you rock this stretch knit bodycon dress featuring a round hem and 

finished with a scoop neck. 

У семантичну структуру текстів, заснованих на використанні тактики 

впевненості у позитивному ставленні до товару, часто вводять вербальні описи 

з використанням лексичних одиниць „комфорт”, „затишок”, „спокій”, 

„розслабленість”,  що можуть супроводжуватися відповідними візуальними 

образами, наприклад:  

This 2-in-1 soothing swing and portable bouncer uses gentle music and vibration 

to comfort and relax your baby. The swing seat doubles as a bouncer, giving you 

the flexibility to move around the house while your baby is comfy and closeby. 

Для окремих категорій текстів-описів товарів типовим є зображення 

позитивних наслідків використання товару іншою особою за допомогою 

вживання особових та присвійних займенників третьої особи однини і множини: 

(1) Toddler Girls Hoodie and Joggers Set 

She is going to look super duper cute and warm when she rocks this two-piece 

set. 

(2) Girls' Relucent Jacket 

With a bold look and a great design, the Girls' Relucent Jacket is an item they'll 

be desperate to show off when they're on the slopes. 

В обох текстах, що  рекламують товари для дівчаток, бенефіціарієм є дочка 

потенційного покупця. Центральна позиція текстів вибудовується за рахунок 

займенників: у першому тексті – she, у другому – they. Крім цього, у першому 

тексті опис переваг товару для дівчинки доповнюється вказівним займенником 

для побудови обґрунтованого аргументативного твердження (she looks super 

duper in this set). 
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Основою використання тактики ототожнення покупця з групою людей є 

інклюзивне we для створення групи, належність до якої передбачає необхідність 

придбати товар: Beatrix potter stackable learning blocks. The characters we love are 

rendered in ten extraordinarily illustrated blocks that stack or nest, teaching not only 

relationships, numbers and colors, but literature as well. Beautiful enough to display 

in your nursery. 

Вказівний займенник those, з якого починається підрядне речення зі 

сполучником who (those who do sth), – це один із прийомів тактики ототожнення 

покупця з групою людей, що дуже вдало й доречно використовується, коли товар 

орієнтований на конкретний контингент споживачів: 

(1) The Prince Matrix 1100 Badminton Racket is a great racket for those who 

want to work on their all round game, although it does specialise in big shots 

when needed. 

(2) The Yonex B6000i Badminton Racket is a great starter racket for those who 

are just taking up badminton. 

 Основою тактики вирішення проблеми є змалювання певної гіпотетичної 

потреби або проблеми покупця, яку зможе задовольнити або вирішити 

пропонований товар. У вербальному плані змалювання проблеми може 

здійснюватися підрядним реченням умови із введенням вирішення через 

дейктичний прислівник then, наприклад: If space is in short supply and yet your 

little girl has a love of all things dressing up, then this clever rotating unit is just the 

thing. The unit has a hanging area ... 

Іншим прийомом цієї тактики є вказівка на проблемний момент, що має 

вирішитися завдяки купівлі пропонованого товару. У тексті реалізується за 

допомогою вказівного займенника those, що набуває значення віддаленості у часі 

і просторі – як проблеми, яка може з’явитися, наприклад: Caters from newborns 

to those terrible teens schoolwear. 

У цілому, текст-опис товару може бути побудований як на використанні 

дейктичних елементів характерних лише для однієї з виділених тактик, так і на 

інтегрованому використанні двох або більше тактик комунікативного впливу, що 

характерне для більш ніж двох третин проаналізованих текстів. В останньому 

випадку одна із тактик є домінантною, закладаючи дейктичний орієнтаційний 

центр текстового повідомлення. 

  

ВИСНОВКИ 

 

Дейксис – одна з основних універсальних прагмалінгвістичних категорій, 

що функціонує як система мовних знаків, які можуть бути інтерпретовані лише 

за допомогою звернення до фізичних координат комунікативного акту –

учасників, місця й часу.  

Дейктичним центром дискурсу є розташування (локація) мовця у момент 

висловлювання. Засобами реалізації дейксису у дискурсі є дейктичні 
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елементи (знаки, слова, одиниці, вирази) або дейктики – такі мовні одиниці, 

значення яких визначається зверненням до координат акту мовлення.  

Актуалізація дейктичного компоненту семантики мовного знака 

відбувається у дискурсі. Дискурс у роботі розглядається як складне 

багатопланове явище, що визначається єдністю тексту (продукту комунікативної 

діяльності людини) та контексту – змінного набору елементів комунікативної 

ситуації, до якого входять учасники дискурсу та їхні позамовні цілі, текст 

(висловлювання), просторово-часові умови протікання комунікації.  

Інтернет-дискурс є особливим електронним каналом спілкування, що  

структурно організований у вигляді гіпертексту. Важливою характеристикою 

Інтернет-дискурсу вважається різноманітність жанрів віртуального спілкування, 

одним із яких є текст-опис товару. Текстова інформація у мережі Інтернет 

представлена у формі веб-сайтів –  різновидів документу, текстові вузли якого 

пов’язані за допомогою гіперпосилань. Інтернет-магазин – це 

багатофункціональний програмний модуль, який забезпечує продаж товарів або 

послуг і передбачає можливість користувача сайту здійснювати реальні дії щодо 

купівлі товару (наприклад, розрахунок). Інформаційна архітектура комерційних 

сайтів, основним елементом якої є текст-опис товару, будується відповідно до 

принципу каталогізованої багатовимірної ієрархії. 

Тексти-описи товарів комерційних Інтернет-сайтів побудовані за моделлю 

мультимедійного гіпертексту і характеризуються такими параметрами, як 

поліадресантність, інформативність, об’єктивність, креолізованість, 

інтерактивність, відносна завершеність, наявність певної структурної моделі.  

У текстах-описах товарів представлені дейктичні елементи усіх трьох 

класичних видів дейксису – особового, просторового (локативного) та 

темпорального. Засоби особового дейксису – особові та присвійні займенники, 

що забезпечують  включеність дистанційних віртуальних учасників комунікації 

у комунікативний акт. Займенник другої особи you є дейктичним елементом, що 

вживається у найбільшій кількості текстів-описів товару (83,6% усіх 

проаналізованих текстів) і відображає спрямованість цього тексту на адресата. 

Окремим категоріям текстів-описів товару (наприклад, описи дитячих товарів та 

подарунків) притаманна спрямованість на третю особу (роздвоєність адресата), 

що виражається вживанням займенників he/she (4,3% та 11,9% текстів 

відповідно).  

Для репрезентації учасників комунікації поряд із особовими займенниками 

вживаються присвійні займенники, основним із яких є займенник другої особи 

your (65% текстів) або займенники третьої особи her/his (4,5% та 1,9% текстів 

відповідно). Присвійний займенник першої особи our (28,7% текстів), як 

правило, вживається на позначення компанії-виробника товару (our company/ 
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website) або у поєднанні з назвою товару або елементами товару для 

підкреслення його переваг. 

Серед засобів темпорального дейксису виділено прислівники зі значенням 

майбутнього часу (soon, later, then), що виконують власне дейктичну функцію 

вказівки на час доступу до товару і вживаються в основній частині тексту. 

Дейктичний прислівник always втрачає власне індексальне значення вказівки на 

час та вживається з метою створення позитивної оцінки пропонованого товару. 

Для прислівника now характерним є вживання у структурі акціональних 

гіперпосилань із метою здійснення реальних дій в Інтернет-магазині.  

Засоби локативного дейксису в текстах-описах товарів відображають 

процес транспозиції, закладаючи просторові параметри комунікації в Інтернеті, 

та складають у сукупності орієнтаційну метафору. Прислівники here/there 

встановлюють метафоричний орієнтаційний центр навігації користувача 

Інтернет-сайту. Засобами навігації користувача на сайті є навігаційні 

інтратекстові посилання, у структуру яких інтегровані дейктичні елементи (up, 

down, back, forward). Вказівні займенники this/these реалізують дейктичну 

функцію вказівки на предмет або послугу, представлену для продажу, та 

створюють у свідомості адресата тексту дейктичну проекцію товару як такого, 

що є наявним у магазині й доступним для продажу.  

У гіпертексті наявне явище вторинного дейксису – позиція, з якої ведеться 

опис, представлена як трансформація позиції мовця, а співвіднесеність із 

мовленнєвим актом відбувається непрямим (опосередкованим) способом. 

Дейксис гіпертексту – це система вербальних знаків, що містять відсилку до 

координат акту Інтернет-комунікації, актуалізуючи зміст тексту, розміщеного на 

веб-сторінці, шляхом закладення центру його сприйняття.  

Реалізація аргументативного потенціалу дейктичних елементів знаходить 

своє вираження у використанні цих елементів у стратегіях і тактиках 

комунікативного впливу. Було виділено дві основні стратегії впливу на адресата: 

стратегія диференціації товару/послуги та стратегія позитивної спрямованості на 

дії адресата. Основою для виділення цих стратегій є фокус зміщення 

дейктичного центру тексту, що має місце при вторинному дейксисі. 

 Стратегія диференціації товару або послуги представлена тактикою 

емфазування винятковості товару й тактикою імпліцитного зіставлення. 

Стратегія позитивної спрямованості на дії адресата реалізується через тактику 

впевненості у позитивному ставленні адресата до товару, тактику ототожнення 

адресата з групою людей і тактику пропозиції щодо вирішення проблеми 

адресата. Перелічені тактики знаходять вираження у репертуарі прийомів із 

характерним набором дейктичних елементів. 

Перспектива подальших розвідок окресленого напряму полягає в залученні до 

матеріалу дослідження інших жанрів Інтернет-дискурсу та типів сайтів, що 
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уможливило б здійснення порівняльного аналізу основних характеристик 

дейктичних елементів у різних видах віртуальної комунікації. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Білецька Т. О. Актуалізація категорії дейксису у гіпертексті (на 

матеріалі текстів-описів товарів комерційних Інтернет-сайтів). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2017. 

 

У дисертації дейксис розкрито як універсальну категорію, що складається 

із системи мовних засобів, значення яких визначається зверненням до фізичних 

координат комунікативного акту. Обґрунтовано умови актуалізації категорії 

дейксису та доведено необхідність дискурсивного контексту. Описано засоби 

вираження різних видів дейксису на матеріалі текстів-описів товару в Інтернет-

дискурсі. Проаналізовано та узагальнено дискурсивні та прагматичні 

характеристики дейктичних елементів у гіпертексті. Встановлено, що 

гіпертексту властиве явище вторинного дейксису, та запропоновано визначення 

дейксису гіпертексту як системи вербальних знаків, що містять відсилку до 

координат акту Інтернет-комунікації та визначають центр  його сприйняття. 

Виділено структурно-семантичні особливості організації вербальних і 

невербальних компонентів комерційних Інтернет-сайтів та схарактеризовано 

тексти-описи товарів, як основний спосіб комунікації на комерційних сайтах. 

Виявлено дейктичні елементи, що найчастіше вживаються у гіпертексті та 

складають основу актуалізації категорії дейксису в ньому. Виокремлено дві 

основні стратегії впливу на адресата у гіпертексті: стратегія диференціації 

товару/послуги та стратегія позитивної спрямованості на дії адресата.  

 

Ключові слова: категорія дейксису, дейктичний елемент, дейктичний 

центр, Інтернет-дискурс, гіпертекст, дейксис гіпертексту, текст-опис товару, 

стратегія комунікативного впливу. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Белецкая Т.А. Актуализация категории дейксиса в гипертексте (на 

материале текстов-описаний товаров коммерческих Интернет-сайтов). – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки 

Украины. – Киев, 2017. 

 

В диссертации дейксис рассматривается как универсальная категория, 

представленная системой языковых средств, значение которых определяется 

указанием на физические координаты коммуникативного акта. Обоснованы 

условия актуализации категории дейксиса и доказана необходимость 

дискурсивного контекста. Описаны средства выражения различных видов 

дейксиса на материале текстов-описаний товара в Интернет-дискурсе. 

Проанализированы и выделены дискурсивные и прагматические характеристики 

дейктических элементов в гипертексте. Установлено, что гипертексту 

свойственно явление вторичного дейксиса, сформулировано определение 

дейксиса гипертекста как системы вербальных знаков, содержащих указание на 

координаты акта Интернет-коммуникации и определяющих центр его 

восприятия. Выделены структурно-семантические особенности организации 

вербальных и невербальных компонентов на коммерческих Интернет-сайтах и 

дано определение текста-описания товара как основного способа коммуникации 

на коммерческих сайтах. Установлены наиболее частотные дейктические 

элементы гипертекста. Выделены две основные стратегии воздействия на 

адресата в гипертексте: стратегия дифференциации товара/услуги и стратегия 

положительной направленности на действия адресата. 

 

Ключевые слова: категория дейксиса, дейктический элемент, дейктический 

центр, Интернет-дискурс, гипертекст, дейксис гипертекста, текст-описание 

товара, стратегия коммуникативного воздействия. 
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The thesis gives insight into the universal category of deixis, which encompasses 

a range of deictic elements present in any language. The research focuses on the 

discursive and pragmatic characteristics of deictic elements in the texts of product 

description on commercial websites and, therefore, reveals the argumentative potential 

of deictic elements in product descriptions and identifies the peculiarities of the 

hypertext deixis. 

The category of deixis is defined as a system of linguistic means used in discourse 

so as to correlate its content with the elements of communicative situation (participants, 

place and time of communication). In discourse deixis is manifested via deictic 

elements – language units with the meaning determined by reference to the components 

of the speech act. The deictic centre of discourse is the location of the speaker at the 

moment of communication.  

The study highlights the structural and semantic features of commercial websites 

and proves that being an Internet-discourse genre formed by both verbal and non-verbal 

components of the communicative context, product descriptions are the main means of 

communication in Internet-shops. The texts of product description contain the deictic 

elements of all three classical types of deixis – personal, spatial and temporal. The 

deictic elements with the highest frequency constitute the basis for actualization of the 

category of deixis on commercial websites. 

Means of personal deixis (personal and possessive pronouns) refer to the remote 

virtual communication participants into a communicative act. According to the 

estimates, the pronoun you with its function of making the text addressee-oriented is 

the prevalent deictic element in the product descriptions. A number of product 

descriptions (for example, descriptions of children's goods and gifts) are characterized 

by the orientation towards a third person, expressed by the pronouns he/she. The 

described object is represented by the pronoun it. The author's reflection in the structure 

of the text is non-typical. Hence, the pronouns I/we are not common in the texts of 

product description. The predominance of the pronoun we, which in most product 

descriptions does not refer  to the addressee and indicates the manufacturer and/or the 

seller of the product, has been observed. 

Means of temporal deixis include adverbs with the meaning of the future access to 

the product (the time of the product delivery), such as soon and later. It is characteristic 

of the adverb now to be the structural element of hyperlinks, which enable the Internet-

user to carry out a real action in the online store. 

Means of spatial deixis reflect the process of hypertext transposition, setting the 

spatial frames of communication in the Internet and representing orientational 

metaphor. The adverbs here/there define the metaphorical centre of navigation for the 

website user. Deictic elements (up, down, back, forward) are integrated in the 

hyperlinks, exploited by the Internet-users for navigation. The demonstrative pronouns 

this/these perform the deictic function of the reference to the object or service for sale, 

creating in the addressee’s mind the deictic projection of goods as being available both 

in the store and for sale. 

Other deictic elements that are used in product descriptions are articles, verbs and 

adjectives. In particular, the definite article makes it possible to implement a single 
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reference, namely, the identification of the object of description that is known to the 

potential consumer. Verbs, that under certain conditions can have deictic parameters 

(come/go), actualize the deictic function of denoting the product (or a group of 

products) that will soon be available (coming soon). The adjectives new, latest, durable 

are contextual ways of expressing the temporal deixis with time indication either 

preceding the deictic centre (new, latest) or following it (durable). 

The hypertext gives rise to the the phenomenon of secondary deixis when the 

position of the description is presented as the transformation of the speaker’s position. 

Thus, the correlation of the speech act occurs in the mediated way. The deixis of 

hypertext is a system of verbal signs that includes a reference to the Internet 

communication act (participants, place, time and object of communication), actualizing 

the contents of the text posted on the webpage by setting the centre of its perception. 

The argumentative potential of deictic elements is exposed through strategies and 

tactics of communicative influence. The analysis of semantic and compositional 

structures of the texts of product descriptions on commercial websites has become the 

basis for the identification of the two main strategies of influence on the addressee: the 

strategy of product/service differentiation and the strategy of beneficial orientation 

towards the addressee’s actions. 

 

Key words:  category of deixis, deictic element, deictic centre, Internet-discourse, 

hypertext, deixis of hypertext, product description, strategy of communicative 

influence. 
 


