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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дисертаційну роботу присвячено вивченню комунікативно-прагматичних 

характеристик англомовного дискурсу досудового слідства. 

Актуальна функціонально-комунікативна парадигма лінгвістики зумовлює 

перехід мовознавчих студій на якісно новий рівень із фокусуванням на вивченні 

дискурсу як модусу реалізації мови й мовлення та об’єкта міждисциплінарних студій. 

Теорія дискурсу і практика дискурс-аналізу ‒ напрямки, що найбільш активно 

розвиваються в роботах сучасних мовознавців. Одним із пріоритетів таких розвідок є 

вивчення інституційного дискурсу як спеціалізованого усталеного різновиду 

спілкування, зумовленого соціальними функціями партнерів, регламентованого за 

змістом і формою.  

Інституційний дискурс знаходиться в центрі уваги багатьох лінгвістів, які 

досліджують його типи, виокремлені відповідно до сфер інституційного спілкування. 

Найбільш ретельно у сучасному мовознавстві вивчені рекламний (Т.Ю. Ковалевська, 

Л.А. Кочетова, І.О. Лисичкіна, О.Є. Ткачук-Мірошниченко), науковий (К. Гайленд, 

О.М. Ільченко, Д. Свейлз, О.І. Шейгал, Т.В. Яхонтова), політичний/політико-

ідеологічний (Г.В. Ленець, Г.Г. Почепцов (мол.)), міжнародно-правовий 

(Н.К. Кравченко), педагогічний (А.Р. Габідулліна), діловий (Л.П. Науменко), 

юридичний (Н. О. Мішанкіна), медичний (Н.П. Литвиненко), релігійний (В.І. Карасик) 

та інші дискурси.  

Сучасний англомовний дискурс досудового слідства, що належить до 

юридичного дискурсу, вивчається  у роботі в ракурсі його комунікативно-

прагматичних параметрів, які є конститутивними ознаками досудової комунікації як 

усної діалогічної інтеракції між слідчим і допитуваним. Методологічним підґрунтям 

роботи є присвячені прагматичним чинникам і параметрам комунікативних ситуацій 

праці таких науковців: А.М. Баранова, В.В. Богданова, І.Р. Гальперіна, Т.А. ван Дейка, 

В.З. Дем’янкова, В.І. Карасика, Л.А. Кочетової, Н.К. Кравченко, О.А. Леонтовича, 

М.Л. Макарова, І.А. Стернина, І.П. Сусова, С.О. Сухих, Л.П. Чахоян, В.І. Шаховського, 

І.С. Шевченко, О.І. Шейгал, D. Burton, L. Carlson, W. Kintsch, E. Goffman, G.N. Leech, 

D. Schiffrin, M. Stubbs, D. Wunderlich та ін.  

Водночас, попри посилену увагу дослідників до вивчення різних типів дискурсів, 

їхніх конститутивних ознак і параметрів, дискурс досудового слідства не дістав у 

лінгвістичних студіях належного трактування, особливо в аспекті аналізу його 

прагмалінгвістичних характеристик. 

Актуальність теми дисертаційної праці зумовлено її відповідністю сучасним 

науковим розвідкам у царині функціональної лінгвістичної парадигми, що стосуються 

прагматичних чинників оптимізації усної інституційної інтеракції, вивчення 

мoвлeннєвoгo впливу, попередження й подолання інтеракційних збоїв і конфліктної 

комунікації. Крім того, актуальність роботи підкріплюється необхідністю 

систематизації прагматичних параметрів дискурсу досудового слідства з метою 
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пошуку шляхів досягнення кооперації та консенсусу між комунікантами в інтересах 

слідства.  

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

виконано в межах наукової теми 11БФ 044-01 «Мови та літератури народів світу: 

взаємодія та самобутність», затвердженої Міністерством освіти і науки України, що 

розробляється фахівцями Інституту філології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Тема дисертації затверджена на засіданні Вченої ради 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.  

 Метою дисертаційної роботи є комплексний опис комунікативно-прагматичних 

характеристик сучасного англомовного дискурсу досудового слідства. 

 Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: 

 визначити інституційно-конститутивні параметри дискурсу досудового слідства 

та його варіативні реалізації залежно від процесуального статусу комуніканта-

допитуваного;   

 розробити комплексну методику аналізу комунікативно-прагматичних 

характеристик сучасного англомовного дискурсу досудового слідства; 

 запропонувати ієрархічну таксономію комунікативних ролей учасників допиту з 

огляду на прагматичні та мовні засоби їхньої маніфестації; 

 описати спільні лінгвопрагматичні ознаки ролей, що є преференційними і 

непреференційними для розвитку інтеракцій в англомовному дискурсі 

досудового слідства; 

 обґрунтувати функцію зміни комунікативних ролей і утворення зустрічних ролей 

у змістовій, стратегічній і формально-структурній організації допиту; визначити 

основні принципи/закономірності зміни ролей в дискурсі допиту; 

 визначити репертуар стратегій і тактик мовної поведінки учасників діалогічного 

дискурсу в межах допиту на попередньому слідстві; запропонувати таксономію 

стратегій і тактик;   

 визначити характер взаємодії стратегій і тактик залежно від особливостей 

комунікативної взаємодії слідчого й допитуваного на різних етапах допиту;  

 обґрунтувати відмінність дискурсивних зразків допиту залежно від особи 

допитуваного.  

Об’єкт дослідження – сучасний англомовний дискурс досудового слідства, що 

реалізується під час допиту в діалогах між слідчим і допитуваним у кооперативних 

інтеракціях «слідчий – потерпілий/свідок» і конфліктних або конкурентних інтеракціях 

«слідчий – підозрюваний/обвинувачуваний».  

 Предмет дослідження – комунікативно-прагматичні характеристики сучасного 

англомовного дискурсу досудового слідства, представлені комунікативно-рольовими, 

формально-прагматичними та стратегічно-тактичними параметрами. 

 Матеріалом дослідження слугували транскрипти допитів на етапі досудового 

слідства США і Великої Британії загальним обсягом понад 7000 стандартних аркушів, 

дібраних методом суцільної вибірки. Період вибірки мовного матеріалу охоплює 1992-
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2016 рр. З огляду на конфіденційність інформації, пов’язаної з об’єктом дисертаційної 

праці, дослідження здійснювалося на основі матеріалів транскриптів допитів, що 

повністю чи частково були опубліковані в інтернеті.  

 Методи дослідження. Мета й завдання роботи зумовили необхідність 

використання комплексної методики дослідження, що включає застосування 

загальнонаукових методів опису, спостереження, систематизації, узагальнення у 

поєднанні з низкою власне лінгвістичних методів: прагматичного та 

прагмасемантичного аналізу із залученням методики мовленнєвих актів, концепції 

обличчя та ввічливості, методики вилучення конверсаційних імплікатур ‒ для 

ідентифікації прагматичних індексів комунікативних ролей, дискурсивних стратегій і 

тактик; дискурсивного аналізу ‒ з метою виокремлення комунікативних стратегій і 

тактик слідчого й допитуваного та інших ознак комунікативної інтеракції в 

англомовному дискурсі допиту; у форматі дискурсивного аналізу особливе місце 

належить в дослідженні елементам методу критичного дискурс-аналізу ‒ для 

виявлення закономірностей планування й перебігу дискурсу допиту з огляду на 

чинники інституційного, міжособистісного та психологічного контекстів, а також 

елементам методу конверсаційного аналізу дискурсу – для визначення таких 

параметрів діалогічної інфраструктури допиту, як парні зустрічні ролі, релевантні та 

преференційні/непреференційні рольові позиції, а також для з’ясування 

структуростворюючого потенціалу зміни комунікативних ролей у розвитку сценарію 

допиту. Елементи методу теорії позиціювання залучалися для висвітлення 

особливостей конструювання локальних ролей слідчого та допитуваного у форматі 

макрокультурних сценаріїв. Компонентний аналіз частково використовувався для 

з’ясування потенційних сем і реконструкції смислів, повязаних із номінативним 

складником комунікативних ролей, що доводять семантичну «підпорядкованість» 

оперативних рольових позицій статусно-інституційним ролям. 

 Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в тому, що вона є першим 

комплексним дослідженням сучасного англомовного дискурсу досудового слідства в 

комунікативно-прагматичному аспекті. А також вперше було встановлено зв’язки між 

мовним кодом учасників допиту та застосовуваними ними стратегіями й тактиками, 

що, у свою чергу, корелюють із комунікативними ролями слідчого й допитуваного.  

 Теоретичне значення одержаних результатів зумовлено тим, що вони 

дозволяють встановити специфіку сучасного англомовного дискурсу досудового 

слідства та варіативність його комунікативних зразків з огляду на прагматичні 

параметри й мовні маркери їхньої маніфестації. Розкриття комунікативно-

прагматичних механізмів побудови й інтерпретації дискурсу допиту сприяє 

поглибленню теорії прагматичного аналізу інституційних дискурсів різних типів. 

Практичне значення дисертації визначається тим, що її матеріали можна 

використати у теоретичних курсах із комунікативної лінгвістики, у спецкурсах із теорії 

дискурсу, у процесі викладання англійської мови студентам вищих юридичних 
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навчальних закладів освіти, в практиці спілкування фахівців-юристів та для написання 

підручників з дисципліни «Англійська мова (за професійним спрямуванням)». 

 Результати, отримані під час дослідження, дають змогу сформулювати основні 

положення, що виносяться на захист: 

1. Дискурс досудового слідства відзначено конститутивними ознаками, що підлягають 

певній варіативності залежно від процесуального статусу комуніканта-допитуваного. 

Конститутивними ознаками є глобальна інституційна мета та похідні від неї цілі; 

статусно-рольові особливості учасників; інституційно зумовлена інваріантність їхніх 

стратегічно-тактичних програм; специфіка хронотопу, маніфестованого темпоральною 

анахронією з використанням різних дієслівних форм для часу дискурсу та часу 

«розповіді» допитуваного; «співавторство» слідчого у конструюванні наративу 

допитуваного; стереотипні лінгвістичні засоби індексації ролей і стратегій 

комунікантів. Варіативність конститутивних характеристик допиту реалізується в 

кооперативних інтеракціях «слідчий – потерпілий/свідок» і конфліктних або 

конкурентних інтеракціях «слідчий – підозрюваний/обвинувачуваний».  

2. Класифікація комунікативно-рольових параметрів дискурсу досудового слідства 

(далі  ̶  ДДС) дозволила виокремити статусно-категорійні, категорійні й оперативні 

ролі, що ієрархічно підпорядковані статусно-інституційній рольовій парі «слідчий – 

допитуваний». Ролі слідчого утворюють пари із зустрічними ролями допитуваного. 

Незважаючи на те, що кожна роль відзначена набором мовних і прагматичних 

характеристик, у роботі ідентифіковано спільні характеристики для ролей, що є 

преференційними та непреференційними для розвитку інтеракцій в ДДС.  

3. Преференційні ролі відзначено дотриманням кооперативних максим, використанням 

засобів позитивної, негативної ввічливості, а також прямої стратегії (bald on-record) 

(директиви у формі наказового способу та прямі запитання в інституційному 

середовищі не сприймаються як «загрозливі» для «обличчя» допитуваного). 

Позитивно-ввічливі стратегії індексуються лексикою із семами «порозуміння», 

«співпраця», еліптичними та номінативними конструкціями, приєднувальними 

запитаннями із фатичною функцією, маркерами належності до кола «своїх», іншими 

засобами скорочення дистанції між слідчим і допитуваним. Негативна ввічливість, 

спрямована на зменшення категоричності й тиску на допитуваного, виражається 

пасивним станом, номіналізаціями, континуальними часовими формами, структурами з 

неагентивним підметом, модальними дієсловами.  

4. У непреференційних ролях слідчий залучає конверсаційні імплікатури, пресупозиції 

як засоби маніпуляції, порушує максими кооперації, комбінує акти «загрози» обличчю 

допитуваного (у формі наказового способу, прямих запитань, інвективних мовленнєвих 

актів з іллокуцією дискредитації адресата) із засобами компенсації «загрозливих» актів 

за допомогою лексичної мітігації, дієслів умовного стану, політемпоральності, що у 

поєднанні із синтаксично-стилістичними прийомами полісиндетону, апозіопезису, 

повторів, паралелізму, еліпсису є виявом емоційного напруження під час висловлення 

непреференційного мовленнєвого ходу.  
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5. Непреференційні ролі допитуваного відзначено такими мовними характеристиками, 

як лексико-синтаксичні форми заперечення, прислівники-інтенсифікатори ступеня 

заперечення або необізнаності, адвербіальні деінтенсифікатори впевненості мовця у 

повідомлюваному, еліптичні структури, риторичні запитання з іллокуцією 

заперечення, гезитаційні повтори й паузи, формули вибачення, самовиправлення, 

складнопідрядні речення, що відтворюють ситуацію пояснення допитуваним умови 

надання показань або причин відмови від співпраці. 

6. Зміна ролей впливає на змістові та формально-структурні характеристики допиту: 

преференційна роль для досягнення глобальної або локальних цілей 

слідчого/допитуваного підтримується й заохочується, в той час як непреференційна 

роль спонукає до коригування розмови з метою досягнення бажаної (преференційної) 

мовленнєвої реакції. Вибір статусно-категорійних ролей корелює з комунікативними 

стратегіями учасників дискурсу допиту, оперативних – з комунікативними тактиками. 

7. Ідентифіковано такі комунікативні стратегії слідчого: стратегія встановлення 

контакту, що реалізується тактиками прямого запитання, пояснення, поради, 

перепитування, позитивної конфронтації, порозуміння, виправдовування, спонукання 

до відповіді; стратегія отримання нової інформації з тактиками наполягання, 

запитання, перепитування, уточнення, розвитку теми; стратегія контролю із тактиками 

уточнення, конкретизації, деталізації, перевірки, повтору; маніпулятивні стратегії. 

Допитуваний використовує стратегії надання правдивих показань, неправдивих 

показань із тактиками обману, заперечення, повтору, уточнення, ухилення, 

самообмови; стратегію саботажу з тактиками прямої відмови, заперечень, повтору, 

ухилення від теми. 

8. Стратегія маніпулятивного впливу на допитуваного реалізується тактиками 

перебільшення обізнаності слідчого у справі, позитивної конфронтації, попередження, 

співчуття, стимулювання відвертості, порозуміння, «підказки», залякування, 

пред’явлення доказів, референції до позитивних якостей допитуваного, передачі 

допитуваному права комунікативного домінування, нападу, імпліцитного 

звинувачення, блокування, поступки, провокування зізнання, псевдовибору, 

псевдовисновку. Вибір тактик варіюється залежно від статусу допитуваного як 

свідка/потерпілого або як підозрюваного/обвинуваченого. Маніпулятивна стратегія 

захисту з боку потерпілого та свідка реалізується тактиками саботажу, переведення 

уваги, блокування. Стратегія нападу з боку підозрюваного (обвинуваченого) залучає 

тактики звинувачення й перехоплення комунікативного домінування (інверсію 

статусних ролей), критики, глузування. 

Особистий внесок здобувача. Усі результати наукового дослідження отримані 

дисертантом особисто, усі статті написані без співавторства. 

 Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи обговорювалися на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях: «Концепти та константи в мові, літературі, культурі» (м. Київ, 14 квітня 

2011 року), «Творчий спадок А.О. Білецького в новітніх парадигмах наукового знання: 
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до 100-річчя від дня народження» (м. Київ, 21 жовтня 2011 року), «Людина і соціум у 

контексті проблем сучасної філологічної науки» (м. Київ, 5 квітня 2012 року), «Мови 

та літератури в глобальному світі: взаємодія та самобутність» (м. Київ, 18 жовтня 

2012 року), «Перспективні шляхи розвитку наукової думки» (м. Київ, 27-28 січня 

2018 року), «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця» 

(Полтава, 24 квітня 2018 року). 

 Публікації. Основні результати дисертації викладено в 7 одноосібних статтях, 

5 із яких надруковано в наукових виданнях, затверджених ДАК України як фахові, 1 ̶  у 

закордонному фаховому виданні, 1 ‒ у науковому виданні, що входить до міжнародної 

наукометричної  бази Index Copernicus. 

 Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі списку умовних 

скорочень, вступу, трьох розділів з підрозділами, висновків до кожного розділу, 

загальних висновків, списку використаної літератури, списку джерел ілюстративного 

матеріалу та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 257 сторінок, обсяг 

основного тексту – 192 сторінки. Список використаної літератури містить 364 праці (з 

них 168 – іноземними мовами), 18 джерел ілюстративного матеріалу та 13 словників.

  

 ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі висувається гіпотеза, обґрунтовується вибір теми дисертації, її 

актуальність, наукова новизна, теоретична та практична значимість, визначаються 

мета, завдання, об’єкт і предмет дослідження, наводяться положення, що виносяться на 

захист, описується структура дисертації, надаються результати апробації основних 

положень дисертації. 

 Перший розділ «Теоретико-методологічні засади вивчення юридичного 

дискурсу» присвячений узагальненню наукових поглядів на проблему інституційного 

дискурсу, уточненню змісту поняття «юридичний дискурс» в аспекті його 

інституційних ознак і параметрів; визначенню специфіки дискурсу досудового 

слідства, обґрунтуванню інтегративної методики дослідження. У розділі запропоновано 

дефініцію юридичного дискурсу як певного концептуально-семіотичного простору, що 

формує сукупність принципів і форм репрезентації сфери юриспруденції, жанрово-

інституційні правові практики, правотворення та правозастосування, поведінкові коди, 

характеризується різноманітністю учасників (держава, представники системи права, 

офіційні органи, юридичні й фізичні особи тощо), створює та відтворює правові 

цінності. Усвідомлення юридичного дискурсу в комунікативно-ситуативному аспекті є 

метонімічним еквівалентом поняття юридичних дискурсів як конкретних 

комунікативних ситуацій, у процесі розгортання яких відбувається створення, 

тлумачення, застосування правових текстів, відзначених асиметрією статусно-

комунікативних ролей, ритуалізованим мовним втіленням, пов’язаністю комунікантів, 

регістру й мети з юридичною сферою, набором інваріантних комунікативних 

конвенцій і стратегій. 
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Остаточно невирішеною залишається проблема жанрової диференціації 

юридичного дискурсу, що віддзеркалює різноманітність самого права. Узагальнення 

наявних класифікацій у форматі переважно англосаксонської лінгвістичної традиції 

дозволило визначити найпоширеніші таксономії, що розподіляють жанри за видами 

галузей права, за функціональним критерієм, за комбінованим критерієм функцій і 

формально-структурної організації.  

На основі узагальнення лінгвістичних підходів до вивчення ДДС у сучасному 

мовознавсті, зокрема в англістиці, нами було запропоновано його робоче визначення як 

усного підвиду досудової комунікації в інституційному форматі юридичного дискурсу, 

що характеризується низкою інваріантних (конститутивних) ознак і їхніх варіативних 

маніфестацій залежно від процесуального статусу допитуваних. Конститутивними 

ознаками ДДС, що забезпечують його статус як окремого підвиду досудового 

дискурсу, є такі: глобальна інституційна мета й похідні від неї цілі; статусно-рольовий 

розподіл комунікантів; тип соціокомунікативних відносин між ними; специфіка 

хронотопу; стереотипні мовні та прагмалінгвістичні особливості; інституційна форма 

проведення допиту як діалогічного спілкування з наративними включеннями.  

Варіативність типів ДДС за параметрами локальних цілей, типових тем, 

лінгвістичних засобів, прагматичних характеристик зумовлена процесуальним статусом 

допитуваних у рольових парах «слідчий – потерпілий/свідок» і «слідчий – 

підозрюваний/обвинувачуваний», зважаючи на подібність таких пар за мотивами 

надання інформації, за функцією у розгортанні дискурсу допиту та за комунікативно-

прагматичними і мовними виявами. 

У розділі висвітлено методологічне підґрунтя аналізу комунікативних ролей та 

стратегій і тактик в дискурсі допиту на основі адаптації методів сучасної 

лінгвопрагматики і дискурс-аналізу до завдань встановлення комунікативно-

прагматичних характеристик ДДС. Комплексний аналіз ДДС включає чотири етапи: 

1) виявлення мовних і прагматичних маркерів комунікативних ролей, стратегій і тактик 

учасників допиту із залученням теорії мовленнєвих актів, концепції обличчя та 

ввічливості, методики вилучення конверсаційних імплікатур; 2) визначення 

особливостей планування й розвитку дискурсу допиту з огляду на контекстуальні 

чинники із залученням елементів методу критичного дискурс-аналізу; 3) аналіз 

виявлених ролей в аспекті їхньої типології, що базується на «механізмі членства 

категоризації» (Х. Сакс), на методиках побудови таксономій інституційних ролей, 

запропонованих у вітчизняному мовознавстві, а також залучає елементи методу теорії 

позиціювання для висвітлення особливостей конструювання ролей слідчого й 

допитуваного у контексті макрокультурних сценаріїв; 4) аналіз зустрічних рольових 

пар, структуроутворювального потенціалу зміни комунікативних ролей у розвитку 

сценарію допиту базується на методі конверсаційного аналізу. На всіх етапах аналізу 

частково застосовувався контекстуально-інтерпретаційний, стилістичний і 

компонентний аналіз. 



8 

 

 У другому розділі «Комунікативно-рольова диференціація учасників 

дискурсу допиту» встановлено таксономію і прагматичні маркери комунікативних 

ролей слідчого й допитуваного, обґрунтовано значення зміни ролей у розвитку 

сценарію допиту. 

Комунікативно-рольовий аналіз ДДС дозволив ідентифікувати специфічні для 

цього дискурсу статусно-інституційні, статусно-категорійні, категорійні й оперативні 

ролі. Статусно-інституційні ролі належать до усталених ролей, що зумовлені 

глобальною метою ДДС і асоціюються з передбаченими (інституційно унормованими) 

сценаріями комунікативної поведінки слідчого й допитуваного. Статусно-категорійні 

ролі є варіантами реалізації статусно-інституційних ролей, це «обмежений статусною 

роллю набір стереотипних, інституційно санкціонованих, унормованих рольових 

варіантів» (Т.А. Пастернак). Категорійні ролі мають подвійне підпорядкування: вони є 

похідними від статусно-категорійних ролей, реалізуючи мету і стратегії ДДС, і, 

водночас, пов’язують слідчого або допитуваного з певними соціальними групами поза 

межами юридичного дискурсу. Оперативні ролі є варіативними реалізаціями як 

статусно-категорійних, так і категорійних ролей відповідно до потреб комунікантів 

пристосуватися до перебігу інтеракції. Отже, вони корелюють з локальними 

завданнями або з тактиками слідчого/допитуваного. 

Статусно-інституційна пара ролей «слідчий – допитуваний» відзначена 

асиметричними відношеннями з комунікативним домінуванням слідчого як 

представника інституції. Маркерами вертикальних відносин є вживання слідчим 

прямих директивів, виражених засобами наказового способу (Answer the question, Look 

me in the eyes and tell me who Victor is), непрямих директивів, у тому числі оформлених 

за допомогою конструкції “complex object” (I want you to think about that question again, I 

want you to tell me frankly), прямих немітігованих запитань: загальних (Is that still your 

answer? Did you answer my question?) і спеціальних (What was the general nature of that 

work that you were doing?), що, відповідно до теорії обличчя і ввічливості, є загрозою 

для «обличчя» інтерактанта. Користуючися своїм правом комунікативної ініціативи, 

слідчий ініціює початок/завершення розмови, контролює правильність відповіді 

допитуваного, може перехоплювати й переривати його комунікативні ходи, змінювати 

тему з метою висвітлення деталей справи тощо.  

Найпоширенішими статусно-категорійними ролями слідчого є «дізнавач», 

«захисник прав допитуваного», «захисник закону», «викривач неправдивих показань», 

що комбінуються із зустрічними рольовими варіантами допитуваного: «той, хто 

співпрацює зі слідством», «той, хто перешкоджає слідству», «готовий торгуватися/йти 

на поступки». Кожна роль характеризується власними прагматичними й мовними 

маркерами. Наприклад, роль «дізнавач» асоціюється з мовленнєвими актами, що 

зазвичай кваліфікуються як загрозливі для «обличчя» інтерактанта, але, зважаючи на 

інституційну специфіку допиту, є виявами прямої стратегії bald on-record. Роль 

«захисник прав допитуваного» реалізує стратегії позитивної ввічливості зближення, 

порозуміння і схвалення, залучаючи використання слідчим лексики із семами 
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«інтерес», «співчуття», «взаємність», звернення до допитуваного на ім’я із вживанням 

розмовних і зменшувальних варіантів, використання інших маркерів належності до кола 

«своїх», перифрастичне найменування готовності допомоги (somebody here for your 

interests), вживання інфінітивних конструкцій мети із семантикою ствердження 

(випередження) згоди допитуваного співпрацювати (You are here to help us), що відомо 

в теорії ввічливості як імплікування псевдозгоди. 

Роль допитуваного «той, хто співпрацює зі слідством» маркується релевантними 

і преференційними реакціями на мовленнєві ходи слідчого, відсутністю 

конверсаційних імлікатур, засобами негативної ввічливості як ввічливості статусних 

відношень і пошани до слідчого/закону. Типовими лінгвальними маркерами ролі є 

лексичні одиниці із семою «співпраця» (to cooperate, cooperation), прислівники-

інтенсифікатори згоди співпрацювати (fully, as fast as possible, certainly). Імпліцитно 

роль виражається поєднанням герундію з літотою, що у контексті допиту може 

розглядатися як псевдозгода співпрацювати (no interest in being uncooperative). Роль 

«готовий торгуватися/йти на поступки» експлікується складнопідрядними реченнями 

умови з часовими сполучниками у функції умовних (until you give me the information I 

require, I cannot answer that question) або має імпліцитні форми вираження, коли умова 

імплікована в першій частині простого поширеного речення, що містить заклик до 

зміни лінії рольової поведінки слідчого відносно допитуваного (It’s your turn to give me 

some information before I co-operate with you). 

Серед категорійних ролей слідчого визначені ролі «фахівця-професіонала» 

(слідчий використовує професійну лексику зі сфери діяльності допитуваного як маркер 

належності до кола «своїх», що має викликати довіру і спонукати до відвертості), а 

також «добрий слідчий» і «злий слідчий», пов’язані з рольовим позиціюванням 

слідчого у форматі макронаративних сценаріїв рольової поведінки. Роль «злий 

слідчий» є похідною від статусно-категорійних ролей «звинувачувач», «маніпулятор», 

«викривач неправдивих показань» і комбінує прагматичні й мовні маркери названих 

ролей.  Роль «добрий слідчий» є реалізацією статусно-категорійної ролі «захисник прав 

допитуваного» і маркується насамперед засобами позитивної ввічливості як 

ввічливості скорочення дистанції між слідчим і допитуваним: перемиканням на 

розмовний регістр допитуваного, вживанням сленгізмів і колоквіалізмів (wanna, gonna, 

gotta, kinda don`t  ya?) як маркерів належності до кола «своїх», зменшувальних імен, 

контактовстановлювальних приєднувальних запитань (Your mood is slightly different, 

isn’t it?),  а також засобами негативної ввічливості як ввічливості вияву поваги до 

допитуваного і зменшення тиску на нього (пасивація, імперсональні конструкції, 

лексичні і лексико-синтаксичні хеджі, умовний стан, модальні дієслова). 

Оперативні ролі відповідають тактикам співрозмовників у локальних 

інтерактивних ходах, і, певною мірою, віддзеркалюють ідентичність слідчого і 

допитуваного за психологічними й іншими особистісними ознаками. Серед 

найпоширеніших оперативних ролей слідчого – «психолог/маніпулятор», «коректний», 

«авторитарний», «неврівноважений», «той, хто чітко дотримується процедурних 
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вимог», «звинувачувач». Типові оперативні ролі допитуваного – «жертва обставин», 

«готовий змінити показання», «той, хто ухиляється від відповіді/виверткий», 

«викривач/проникливий», «укладач угоди». 

Матеріал підрозділу дозволив дійти висновків щодо наявності спільних 

прагматичних і мовних ознак для ролей, що є преференційними і непреференційними 

для розвитку інтеракцій у ДДС. У преференційних ролях слідчий і допитуваний 

намагаються не порушувати кооперативні максими якості  і стилю, поєднують маркери 

позитивної та негативної ввічливості. Стратегії негативної ввічливості спрямовані з 

боку слідчого на зменшення тиску на співрозмовника, а з боку допитуваного – на 

виявлення пошани до слідчого й закону. Засобами реалізації таких стратегій є умовні 

речення, модальні дієслова, засоби лексичної мітігації, номіналізації, континуальні 

часові форми, структури з неагентивним підметом тощо. Для слідчого в 

преференційних ролях типовим є використання прямої стратегії bald on-record (коли 

імперативи і прямі немітіговані запитання сприймаються як інституційно унормовані і, 

відповідно, не є «загрозливими» для «обличчя» допитуваного).  

У непреференційних ролях слідчий використовує face threatening acts (директиви, 

інвективи з іллокуцією дискредитації адресата), комбінуюючи їх із засобами лексичної і 

граматичної мітігації; для мовлення слідчого у таких ролях типовим є поєднання 

різних часових форм у межах однієї складної синтаксичної структури, а також 

вживання синтаксично-стилістичних прийомів полісиндетону, апозіопезису, повтору, 

паралелізму, еліпсису, що обґрунтовується у праці як вияв емоційного напруження під 

час висловлення непреференційного мовленнєвого ходу. Допитуваний у 

непреференційних ролях використовує лексико-синтаксичні форми заперечення, 

адвербіальні інтенсифікатори ступеня заперечення/необізнаності, деінтенсифікатори 

власної впевненості у повідомлюваному, еліптичні структури, риторичні запитання з 

іллокуцією заперечення, гезитаційні повтори й паузи, складнопідрядні речення, що 

відтворюють ситуацію пояснення причин відмови від надання показань або умови 

співпраці зі слідством.  

Одна зі структурно-конверсаційних закономірностей допиту полягає в тому, що 

преференційна роль підтримується і заохочується співрозмовником, у той час як 

непреференційна роль спонукає слідчого або допитуваного до коригування розмови з 

метою досягнення бажаної (преференційної) мовленнєвої реакції. Це приводить до 

коригування обох рольових варіантів, що зумовлює різні сценарії розвитку допиту. 

У третьому розділі  «Стратегічно-тактична організація дискурсу допиту» 

встановлено стратегії й тактики учасників допиту, визначено мовні та прагматичні 

маркери стратегій і тактик, запропоновано їхню класифікацію, ідентифіковано 

особливості кореляції маніпулятивних стратегій і тактик слідчого й допитуваного. 

Під час проведення допиту утворюється інтерактивна пара залежно від 

процесуального статусу учасників діалогу, а саме: слідчий-підозрюваний 

(обвинувачений), слідчий-свідок, слідчий-потерпілий. Конфліктні стратегії і тактики 
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можуть змінюватися на неконфліктні й навпаки, впливаючи на процесуальний статус 

допитуваних.  

Усі інтеракції між учасниками допиту умовно розподіляються на три основні типи 

залежно від комунікативної поведінки допитуваного: співпрацю, саботаж, 

псевдоспівпрацю (надання неправдивої інформації). 

У роботі ідентифіковано такі комунікативні стратегії слідчого: стратегія 

встановлення контакту, що реалізується тактиками прямого запитання, розпитування 

(How long have you resided at that address?), пояснення (Now I want you to understand that, 

that any answer that you give to me is at your own free will), поради, перепитування, 

позитивної конфронтації, порозуміння, виправдовування, спонукання до відповіді; 

стратегія отримання нової інформації, що реалізується за допомогою тактик 

наполягання, прямого (непрямого) запитання, перепитування, конкретизації, деталізації, 

уточнення, розвитку теми; стратегія контролю із тактиками перепитування, уточнення, 

конкретизації (She was not breathing or anything like that), деталізації, перевірки, 

повтору; низка стратегій маніпулятивного впливу на допитуваного. Для допитуваного 

найбільш характерним є використання комунікативних стратегій надання правдивих 

показань, надання неправдивих показань (реалізується тактиками обману, заперечення, 

повтору, уточнення, ухилення від відповіді, самообмови (для допитуваного-

потерпілого), саботажу (No comment). Комунікативна стратегія відмови давати 

показання характерна  для підозрюваного (звинуваченого), вона втілюється тактиками 

прямої відмови давати показання, заперечень, повтору, ухилення від теми. 

Важливу роль відіграє використання слідчим стратегій і тактик маніпулятивного 

впливу, що визначаються типом відносин, що склались між слідчим і допитуваним, а 

також процесуальним статусом допитуваного. Маніпулятивні стратегії й тактики 

допитуваного залежать від стратегій і тактик слідчого та спрямовані, перш за все, на 

захист і напад як форму захисту. Стратегія впливу на допитуваного реалізується 

тактиками перебільшення своєї обізнаності у справі, позитивної конфронтації, 

попередження, співчуття, стимулювання відвертості, стимулювання до спростування 

неправдивої інформації, «підказки», залякування, предʼявлення доказів, референції до 

позитивних якостей допитуваного, обвинувачення, передачі допитуваному права 

комунікативного домінування, домінування і нападу, псевдовибору, вираженого 

альтернативним запитанням, що обмежує відповідь допитуваного двома варіантами (You 

did have an occasion to interact with her or you did run into her), імпліцитного 

звинувачення, блокування, поступки, провокування зізнання, демонстрації обізнаності у 

справі, провокування до викладу деталей. Маніпулятивна тактика провокування до 

викладу деталей, зокрема, реалізується репрезентативами із пропозиційним/локутивним 

значенням недовіри (зазвичай виражається заперечною конструкцією I do not believe it) з 

іллокуцією директиву (Prove that you are right!), що спонукає допитуваного до 

перлокутивної дії – подальшого розкриття обставин справи з метою доказу правдивості 

своїх показань.  
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Показником надання правдивих показань для слідчого є мова допитуваного, що у 

разі надання правдивої інформації є спонтанною, неструктурованою, позначеною 

компресією, повторами, маркерами гезитації, паузами, збоями, неповними реченнями. 

Для заздалегідь підготованої допитуваним неправдивої версії злочину характерними 

будуть повні речення, чітке структурування мовлення, правильні граматичні форми, 

відсутніть компресії. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі здійснено комплексний лінгвістичний аналіз 

комунікативно-прагматичних особливостей сучасного англомовного дискурсу 

досудового слідства. 

ДДС є підвидом юридичного дискурсу із такими конститутивними ознаками, як  

глобальна інституційна мета і похідні від неї цілі; статусні ролі; специфіка хронотопу; 

співавторство слідчого у створенні наративу допитуваного; стереотипні мовні та 

прагмалінгвістичні засоби.  

Варіативність типів ДДС за параметрами локальних цілей, типових тем, 

лінгвістичних засобів, прагматичних характеристик зумовлена процесуальним 

статусом допитуваних у рольових парах «слідчий – потерпілий/свідок» і «слідчий – 

підозрюваний/обвинувачуваний», які є подібними за мотивами надання інформації, за 

функцією у розгортанні допиту, за комунікативно-прагматичними і мовними виявами. 

Допит потерпілого та свідка як безконфліктний тип спілкування залучає засоби 

позитивної ввічливості порозуміння й заохочення до пошуку згоди. Допит 

підозрюваного й обвинуваченого може розвиватися як конфліктний тип спілкування 

або як комунікативне суперництво між слідчим і допитуваним – із стратегіями 

мовленнєвої провокації з боку обох учасників, комунікативного саботажу з боку 

допитуваного. Ролі учасників ДДС, а також сценарії їхньої стратегічної і тактичної 

поведінки відрізняються певними закономірностями щодо розподілу, узгодження і 

зміни в процесі інтеракції. 

Статусно-інституційні, статусно-категорійні, категорійні й оперативні ролі 

слідчого і допитуваного утворюють корелятивні зв’язки, забезпечуючи розвиток 

допиту за певним сценарієм. Статусно-інституційні ролі зумовлені глобальною метою 

ДДС і інституційно унормованими сценаріями комунікативної поведінки учасників. 

Статусно-категорійні ролі є набором стереотипних рольових варіантів, обмежених 

статусною роллю. Категорійні ролі є похідними від статусно-категорійних ролей, 

оскільки реалізують мету та стратегії ДДС, але пов’язують учасників з соціальними 

групами «поза межами» юридичного дискурсу. Оперативні ролі корелюють із 

тактиками слідчого/допитуваного та є варіативними реалізаціями статусно-

категорійних або категорійних ролей. 

Статусно-інституційна пара ролей «слідчий – допитуваний» відзначена 

асиметричними й ієрархічними відносинами з комунікативним домінуванням слідчого, 
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наділеного інституційними повноваженнями. Статусно-категорійні ролі слідчого 

«дізнавач», «захисник прав допитуваного», «захисник закону», «викривач неправдивих 

свідчень» вирізняються прагмалінгвістичними маркерами. У ролі «дізнавача» слідчий 

дотримується максим кооперації, використовує директиви, прямі запитання, що в 

інституційному середовищі не сприймаються як face threatening acts, реалізуючи 

стратегії ввічливості bald on-record. Роль «звинувачувач» поєднує мовленнєві акти 

«загрози» позитивній самооцінці допитуваного із компенсацією «загроз» засобами 

лексичної мітігації. Залежно від ступеня звинувачення як градуйованої дії 

ідентифіковані експліцитні та імпліцитні вияви ролі.  

Роль «захисник прав допитуваного» реалізує стратегії позитивної ввічливості і 

виявляється у звертанні до допитуваного на ім’я, використанні слідчим маркерів 

належності до кола «своїх», засобів імплікування псевдозгоди, актуалізації сем 

«інтерес», «порозуміння», «співчуття». Роль «неупереджений» характеризується 

дотриманням кооперативних максим, а також стратегій негативної ввічливості із 

засобами мітігації й деперсоналізації через вживання герундію, пасивного стану, 

професійних кліше з метою зменшення тиску та категоричності. 

Ролі допитуваного комбінуються з ролями слідчого залежно від перебігу 

сценарію допиту. Роль «той, хто співпрацює зі слідством» відзначена преференційними 

реакціями на мовленнєві ходи слідчого, відсутністю імлікатур, лексикою із семою 

«співпраця», засобами негативної ввічливості як ввічливості статусних відношень і 

пошани до слідчого/закону. Роль «готовий торгуватися/йти на поступки» експлікується 

складнопідрядними реченнями умови або має імпліцитні форми вираження. Роль «той, 

хто перешкоджає слідству» або її імпліцитний корелят «необізнаний» маркується 

запереченнями у складі присудка і додатка, що підсилюються прислівниками-

інтенсифікаторами ступеня необізнаності, а також складнопідрядними реченнями з 

підрядним причини, що відтворює ситуацію пояснення причин необізнаності. В 

імпліцитних виявах роль маркується риторичними запитаннями з ілокуцією 

заперечення або засобами інверсії відповідальності на слідчого. 

Серед категорійних ролей слідчого ідентифіковані ролі «фахівець-професіонал», 

«добрий слідчий» і «злий слідчий». Оперативні ролі слідчого «психолог/маніпулятор», 

«коректний», «авторитарний», «неврівноважений» корелюють із ролями допитуваного 

«готовий змінити свідчення», «виверткий», «викривач/проникливий», «жертва 

обставин», «укладач угоди» тощо, реалізуючи тактики слідчого і допитуваного в 

локальних інтеракціях. 

Ролі, преференційні для розвитку інтеракцій в ДДС, відзначені дотриманням 

учасниками кооперативних максим, поєднанням маркерів позитивної й негативної 

ввічливості. Слідчий у преференційних ролях використовує стратегії bald on-record.  

У непреференційних ролях слідчий застосовує директиви й інвективи з 

іллокуцією дискредитації адресата, комбінуюючи їх із засобами лексичної та 

граматичної мітігації; а також політемпоральність і синтаксично-стилістичні прийоми 

як маркери емоційного напруження. Допитуваний у непреференційних ролях 
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використовує лексико-синтаксичні форми заперечення, адвербіальні інтенсифікатори 

ступеня заперечення/необізнаності, риторичні запитання з ілокуцією заперечення, 

гезитаційні повтори і паузи тощо.  

Ролі утворюють корелятивні зв’язки – зустрічні пари, що є преференційними або 

непреференційними для оптимального розвитку сценарію допиту. Преференційна роль 

заохочується співрозмовником, у той час як непреференційна роль спонукає слідчого 

або допитуваного до коригування розмови з метою досягнення бажаної реакції, що 

зумовлює різні сценарії розвитку допиту. 

Вибір комунікативних ролей і утворення рольових пар зумовлено застосуванням 

слідчим комунікативних стратегій і тактик – як конфліктних, так і кооперативних. 

Залежно від ситуації допиту різні стратегії можуть реалізовуватися за допомогою 

однакових тактик мовної поведінки. 

Ідентифіковано такі комунікативні стратегії слідчого: стратегія встановлення 

контакту, що реалізується тактиками прямого запитання, пояснення, поради, 

перепитування, позитивної конфронтації тощо; стратегія отримання нової інформації, 

що реалізується тактиками наполягання, запитання, перепитування, уточнення, 

розвитку теми; стратегія контролю із тактиками перепитування, деталізації, перевірки, 

повтору. Допитуваний використовує стратегію надання правдивих свідчень, надання 

неправдивих свідчень із тактиками обману, заперечення, повтору, уточнення, 

ухилення, самообмови (для допитуваного-потерпілого), стратегію саботажу, що 

реалізується допитуваним у статусі підозрюваного (звинуваченого) за допомогою 

тактик прямої відмови давати показання, заперечень, повтору, ухилення від теми. 

Ключова роль у ДДС належить стратегіям і тактикам маніпулятивного впливу. 

Слідчий застосовує стратегію впливу на допитуваного тактиками перебільшення своєї 

обізнаності у справі, позитивної конфронтації, попередження, співчуття, стимулювання 

відвертості, порозуміння, «підказки», залякування, пред'явлення доказів, референції до 

позитивних якостей допитуваного, обвинувачення, передачі допитуваному права 

комунікативного домінування, нападу, імпліцитного звинувачення, блокування, 

поступки, провокування зізнання. Тактики варіюються залежно від статусу 

допитуваного як свідка/потерпілого або як підозрюваного/обвинуваченого. 

Маніпулятивні стратегії й тактики допитуваного залежать від стратегій і тактик 

слідчого та спрямовані на захист і напад як форму захисту. З боку потерпілого і свідка 

стратегія захисту реалізується тактиками саботажу, переведення уваги, блокування, з 

боку підозрюваного (обвинуваченого) – тактиками звинувачення й перехоплення 

комунікативного домінування.  

Мовлення слідчого відзначає офіційний стиль, точність і структурованість, у той 

час як допитуваному властивий розмовний стиль. Перемикання слідчим коду на 

розмовний стиль із метою підлаштовування під мовний регістр допитуваного є 

маніпулятивним прийомом тактики порозуміння. Мова допитуваного є для слідчого 

показником надання правдивих або неправдивих свідчень. У разі надання правдивої 

інформації допитуваний найчастіше вдається до компресії, повторів, маркерів 
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гезитації, пауз, збоїв, неповних речень, інших виявів неструктурованості мовлення, що 

вказують на спонтанність висловлювань. Для підготовленої версії злочину 

характерними будуть повні речення, чітка структура, правильні граматичні форми, 

відсутність компресії. 

Результати вивчення комунікативно-прагматичних особливостей сучасного 

англомовного дискурсу досудового слідства відкривають перспективи подальших 

досліджень, пов’язаних з вивченням комунікативно-рольових, формально-

прагматичних і стратегічно-тактичних параметрів у дискурсах судової комунікації та в 

інших інституційних дискурсах. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Павліченко Л.В. Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: 

комунікативно-прагматичний аспект. – 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, 2018. 

 

Дисертацію присвячено комплексному лінгвістичному аналізу комунікативно-

прагматичних особливостей сучасного англомовного дискурсу досудового слідства. 

Запропоновано комплексне робоче визначення дискурсу досудового слідства як 

підвиду юридичного дискурсу, що виокремлюється на основі конститутивних 

характеристик і їхніх варіативних реалізацій залежно від процесуального статусу 

допитуваних. На основі аналізу комунікативно-прагматичної специфіки ДДС з’ясовано 

певні закономірності в розподілі, взаємоузгодженні і зміні комунікативних ролей 

учасників. Виявлено статусно-інституційні, статусно-категорійні, категорійні й 

оперативні ролі слідчого і допитуваного, що утворюють корелятивні зв’язки, 

забезпечуючи розвиток допиту за тим чи іншим сценарієм. Ідентифіковано спільні 

характеристики для ролей, що є преференційними чи непреференційними для розвитку 

інтеракцій в ДДС. Вибір, зміна і комбінації статусно-категорійних ролей корелюють із 

комунікативними стратегіями учасників дискурсу допиту. Зміна оперативних ролей є 

механізмом вирішення локальних інтеракційних завдань і корелює з комунікативними 

тактиками.  

 

Ключові слова: дискурс досудового слідства, комунікативна роль, статусно-

інституційна роль, статусно-категорійна роль, категорійна роль, оперативна роль, 

преференційні і непреференційні ролі, стратегії і тактики учасників допиту, 

маніпулятивні стратегії, конфліктні і неконфліктні стратегії. 
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Диссертация посвящена комплексному лингвистическому анализу 

коммуникативно-прагматических особенностей современного англоязычного дискурса 

досудебного следствия. Предложено комплексное рабочее определение дискурса 

досудебного следствия как подвида юридического дискурса, которое выделяется на 

основе конститутивных характеристик и их вариативных реализаций в зависимости от 

процессуального статуса допрашиваемых. На основе анализа коммуникативно-

прагматической специфики ДДС установлены определенные закономерности в 

распределении, взаимосогласовании и изменении коммуникативных ролей участников. 

Выявлены статусно-институциональные, статусно-категориальные, категориальные и 

оперативные роли следователя и допрашиваемого, которые образуют коррелятивные 

связи, обеспечивая развитие допроса по тому или иному сценарию. 

Идентифицированы общие характеристики для ролей, которые являются 

преференциальными или непреференциальными для развития интеракций в ДДС. 

Выбор, изменение и комбинации статусно-категорийных ролей коррелируют с 

коммуникативными стратегиями участников дискурса допроса. Изменение 

оперативных ролей является механизмом решения локальных интеракционных задач и 

коррелирует с коммуникативными тактиками.  

 

Ключевые слова: дискурс досудебного следствия, коммуникативная роль, 

статусно-институциональная роль, статусно-категориальная роль, категориальная роль, 

оперативная роль, преференциальные и непреференциальные роли, стратегии и 

тактики участников допроса, манипулятивные стратегии, конфликтные и 

неконфликтные стратегии. 

SUMMARY 

 

Pavlichenko L.V. The contemporary English-language discourse of pre-trial 

investigation: communicative and pragmatic aspect.  ̶  Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology (Ph.D): Speciality 10.02.04 ‒ Germanic 

languages.   ̶  Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine.  ̶  Kyiv, 2018. 

 

The thesis is devoted to the complex linguistic analysis of communicative and pragmatic 

features of the contemporary English language discourse of pre-trial investigation.  

Chapter 1 outlines a comprehensive working definition of the discourse of pre-trial 

investigation based on the generalization of linguistic approaches to the study of discourse in 

modern Linguistics and in English studies. The discourse of pre-trial investigation is defined 

as a subtype of legal discourse distinguished on the basis of constitutive characteristics and 

their variant realizations depending on the procedural status of interrogated persons. 

The constitutive features of the discourse of pre-trial investigation which ensure its 

status as a separate subtype of pre-trial discourse are the global institutional goal and the 
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goals derived from it, status-role distribution of communicants, a type of socio-

communicative relations between the participants of  interrogation, specificity of the 

chronotope, stereotypical proper linguistic and pragmalinguistic features, an institutional 

form of interrogation as dialogical communication with narrative inclusions. 

Based on the analysis of the communicative and pragmatic specificity of DPI, certain 

regularities in distribution, co-ordination and change of the communicative roles of 

participants as the main factor influencing the meaningful and formal-structural 

characteristics of interrogation have been determined in Chaper 2. The status-institutional, 

status-categorical, categorical and operational roles of an investigator and an interrogated 

person have been identified, which form correlations ensuring the development of 

interrogation by a certain scenario. Role variants of status-institutional roles are status-

categorical roles of an investigator. Status-categorical roles are implemented in categorical 

and operational role-based variants.  

Common characteristics for roles that are preferential and non-preferential for the 

development of interactions in DPI have been identified. Preferential roles are marked by 

observance of cooperative maxims, use of positive, negative courtesy, and bald on-record 

strategies.  

In non-preferential roles, an investigator involves conversional implicatures, 

presupposition as means of manipulation, violates the maxims of cooperation, combines 

"face-threatening" acts to an interrogated person (in the form of imperative mood, direct 

questions, invective speech acts with the illocution  of discrediting an addressee) with means 

of compensation for "face-threatening" acts by lexical mitigation, subjunctive mood, 

polytemporality, which in combination with syntactic and stylistic techniques of 

polysyndeton, aposiopesis, repetitions, parallelism, ellipsis are the signs of stress during non-

preferential move. 

The non-preferential roles of an interrogated person are marked by such linguistic 

characteristics as lexico-syntactic denial forms, adverbs-intensifiers of a degree of negation or 

ignorance, adverbs-deintensifiers of the speaker's confidentiality in reported information, 

elliptical structures, rhetorical questions with illocutionary negation, hesitation, repetitions 

and pauses, apology formulas, self-correction, complex sentences that reproduce the 

situation, when an interrogated person  is explaining the conditions for giving evidence or 

reasons for refusing to cooperate. 

Changing of roles affects informational, formal and structural characteristics of 

interrogation and is organized by certain regularities: a role preferential for questioning tasks 

or for reaching local goals, is supported and encouraged, while a non-preferential role of an 

interlocutor induces an investigator or an interrogated person to correct a conversation in 

order to achieve a desired (preferential) speech reaction. Selection, change and combinations 

of status-categorical roles correlate with communicative strategies of participants of DPI. 

Changing of operational roles is a mechanism for solving local interactive tasks and 

correlates with communicative tactics. 
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Chapter 3 is devoted to the analysis of strategies and tactics of an investigator and an 

interrogated person. The choice of communicative roles and the formation of role-playing 

pairs is due to the application by an investigator of communicative strategies and tactics, both 

conflict and co-operative ones. Depending on the interrogation situation, different strategies 

can be implemented by the same linguistic behaviour tactics. 

The replacement of conflict strategies and tactics by non-conflict ones and vice versa 

affects the change in the procedural status of interrogated persons, with the involvement of 

different sets of roles and pragmatic and linguistic means of expression. 

A key role in the discourse of pre-trial investigation belongs to the strategies and tactics 

of manipulation. These tactics vary depending on the status of an interrogated person as a 

witness/victim or as a suspect/accused person. 

The manipulative strategies and tactics of an interrogated person correlate with the 

strategies and tactics of an investigator and are directed, first of all, to defense and attack as a 

form of defense. 

The language of an interrogated person is an indicator of true or false testimony for an 

investigator. Providing true information, an  interrogated person most often resorts to 

compression, repetitions, markers of hesitation, pauses, failures, incomplete sentences, and 

other indications of unstructured speech that demonstrate its spontaneity and unpreparedness. 

The prepared false version of a crime will be characterized by complete sentences, clear 

structure, correct grammatical forms, absence of compression. 

 

Keywords: discourse of pre-trial investigation, communicative role, status- 

institutional role, status-categorical role, categorical role, operational role, preferential and 

non-preferential roles, strategies and tactics of participants of interrogation, manipulative 

strategies, conflict and non-conflict strategies. 

 

 

 


