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АНОТАЦІЯ 

Шелковнікова З.Б. Дискурсивно-риторичні та лінгвокультурні 

параметри англо-американського наративу. – Кваліфікаційна наукова робота на 

правах рукопису. 

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. 

Дисертаційну роботу присвячено комплексному лінгвістичному дослідженню 

наукових наративів в англо-американському  науковому дискурсі. Під наративами 

ми розуміємо передусім наративні дискурсивні фрагменти (НДФ). У разі, коли увесь 

науковий доробок написаний наративно, ідеться про тотальні наративи. Окреслено 

конститутивні ознаки наукових НДФ з огляду на категорії хронотопу, подієвості, 

фокалізації та інтертекстуальності. Виявлено типологію НДФ в англо-

американському науковому дискурсі, а саме, виділено структурно-композиційні та 

аргументативні наративи. Кількісний аналіз уможливив порівняння їхньої фахової 

специфіки. У процесі дослідження було виявлено чітку тенденцію до наративізації 

англо-американського наукового дискурсу та виявлено відповідні лінгвокультурно 

забарвлені наративні стратегії і тактики  

Об’єктом дослідження є сучасний писемний англо-американський науковий 

дискурс, а його предметом – наративні дискурсивні фрагменти, утілені вербально 

або невербально, у наукових статтях та монографіях в галузях комп’ютерних наук та 

лінгвістики. 

Наративна повсюдність та багатофункціональна природа наративів, їхня роль у 

вербалізації людського досвіду зумовлюють важливість нашої розвідки. Втім, досі 

питання вивчення наративів саме на матеріалі наукового дискурсу ще не ставилося, 

та, відповідно, не було предметом окремого розгляду. 

Актуальність дослідження зумовлено необхідністю докладного вивчення 

наративу як факультативного або облігаторного елемента наукового дискурсу 

(зокрема писемного) з огляду на дискурсивні, риторичні, а також і лінгвокультурні 
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чинники. Дослідження феномена наративу є важливим для з’ясування лінгвальної 

сутності наукового дискурсу. 

Новизна роботи полягає в тому, що вона є першим комплексним 

дослідженням наукового наративу як лінгвістичної проблеми. Вперше виділено, 

проаналізовано та здійснено класифікацію наративів та виявлено закономірності їх 

функціонування в англо-американському науковому дискурсі. 

Теоретична значущість праці полягає в тому, що вона є внеском до 

наратології, дискурсології, риторики, лінгвокультурології та комунікативних студій, 

адже виявляє закономірності функціонування наративів як складників англо-

американського наукового дискурсу.  

Дисертація складається з анотації, вступу, трьох розділів з підрозділами, 

висновків до кожного розділу, загальних висновків та списку використаних джерел. 

У вступі обгрунтовується актуальність і новизна роботи, визначаються 

предмет, об’єкт і мета дослідження, розкривається теоретичне та практичне 

значення, формулюються положення, що їх винесено на захист. 

У першому розділі, “Лінгвістичні засади розгляду наративів у науковому 

дискурсі”, досліджено наративи як факультативні або облігаторні елементи англо-

американського наукового дискурсу та засоби діалогічної взаємодії у науковій 

комунікації. У розділі поставлено питання наявності наративів у англо-

американському науковому дискурсі як інституційному та аргументативному типі 

дискурсу у світлі так званого наратологічного повороту у лінгвістиці. Наративи 

розглянуто в аспектах діалогічності, актуалізації наукового знання, жанрової 

специфіки наукового дискурсу. Також тут окреслено методологію дослідження 

наукових наративів, котрі розглядаються крізь призму таких категорій, як хронотоп, 

фокалізація, зміна стану та подієвість.  

У другому розділі, “Дискурсивно-риторичні аспекти наукових 

наративів”, окреслено специфіку НДФ в аспектах класичної та неориторики, а 

також інтертекстуальності. У розділі досліджено вербальні та невербальні засоби 

репрезентації НДФ. Запропоновано типологію наукових наративів з огляду на їхні 
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структурні особливості та аргументативний потенціал. Виділено дві групи НДФ: 

структурно-композиційні наративи (наративи-анонсування, наративи-флешбек, 

наративи-дигресії, наративи-підсумовування) та аргументативні наративи 

(наративи-екземпліфікації, наративи пояснення та уточнення, наративи каузації, 

наративи посилання на авторитети). На підставі кількісного аналізу, виявлено 

особливості фахової специфіки досліджуваних типів НДФ. 

Третій розділ, “Лінгвокультурні характеристики наративів в англо-

американському науковому дискурсі”, присвячено розгляду наративів крізь 

призму англо-американської наукової лінгвокультури та сучасних лінгвокультурних 

тенденцій (за І. Кальвіно, як-от: легкість, швидкість, точність, візуальність, 

різноманітність, узгодженість). Виявлено лінгвокультурно забарвлені наративні 

стратегії і тактики англо-американського наукового дискурсу. До них належать: 

стратегії збільшення інформативності та полегшення декодування інформації (з 

тактиками застосування кейсів (case studies) та замальовок (vignettes), деталізованого 

унаочнення, наведення додаткових онлайн-джерел, сприяння кращому 

запам’ятовуванню через співпереживання подій, візуалізацію нарації, ініціального 

або фінального позиціонування наративних фрагментів, анонсування, створення 

позитивного емоційного тла), персоналізованості викладу та зацікавлення читача 

через активну діалогічну взаємодію (тактики інтригування, заохочення, запрошення 

до співпраці, звертання до адресата, непрямого прохання про дозвіл адресанта на 

дію, імплікації альтернативності, привертання уваги адресата), поліпшення 

авторитетності наукового доробку (з тактиками налаштування на довірливе 

ставлення до змісту повідомлюваного, самопромоційності, посилання на авторитети, 

імплікації престижності). У розділі також окреслено естетичний та оцінний 

потенціал англо-американських наукових наратиів. 

Завдяки використанню різноманітних наративів може бути істотно поліпшено 

ступінь розуміння інформації адресатом. Ми окреслюємо базові способи наукового 

наративного викладу, інструментарій наративної діалогічної взаємодії, а також 
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наводимо основні функції наративів, що уможливлює поліпшення ефективності 

професійної комунікації у науковій сфері. 

Ключові слова: науковий дискурс, наратив; наративний дискурсивний 

фрагмент, тотальний наратив, наративізація, наративні стратегії, мімезис, дієгезіс, 

інтертекстуальність, діалог, аргументація, проспекція, ретроспекція, естетичність, 

мультимодальність. 

ABSTRACT 

Shelkovnikova Z.B. Discursive, rhetorical and lingua-cultural parameters of 

anglo-american scientific narrative. - Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Philology. Speciality 10.02.04 – Germanic 

Languages. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and 

Science of Ukraine. – Kyiv, 2018 

 This thesis is a comprehensive linguistic research into scientific narratives, namely, 

narrative discursive fragments (NDFs) in Anglo-American scientific discourse. It should be 

noted that sometimes we observe total narratives, when the whole scientific text is written 

as a narration.  

We have analyzed NDFs through the prism of the categories of chronotope, 

eventfulness, focalization, and intertextuality. We have outlined such narratives’ types and 

subtypes in scientific discourse. In particular, we have defined two basic types of NDFs, 

namely, structural and argumentative ones. Quantitative analysis has enabled the 

comparison of NDFs in the fields of computer science and linguistics in terms of their field 

specificity. As a result, we have figured out a strong tendency towards narrativization in 

Anglo-American scientific discourse. For that matter, we have outlined several culture-

specific narrative strategies and tactics.  

The object of our research is modern written Anglo-American scientific discourse, 

the subject – scientific narratives (NDFs) found in research articles and monographs in the 

fields of linguistics and computer science. 

Narrative ubiquity and multifunctional nature of narratives – applied specifically to 

the language of science, with discursive, rhetorical, and lingua-culture issues in mind – 
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predetermines scientific relevance, originality and importance of our research. Research 

novelty is determined by raising the very issue of scientific narratives as a linguistic 

problem. We were the first to single out, analyze, and classify such narratives as integral 

part of scientific discourse (either obligatory or optional) – to reveal the regularities of their 

functioning in Anglo-American scientific discourse. This study strengthens the theoretical 

framework of discourse studies, narratology, rhetoric, language and cultural studies, and 

the theory of communication. 

The thesis consists of an extended abstract, an introduction, three chapters with 

subchapters and conclusions to each chapter, and general conclusions sections, as well as 

literature and relevant references. 

The introduction addresses scientific relevance and novelty of the thesis, states its 

subject, object and aims of the research. It also deals with the theoretical and practical 

significance of the obtained results that are also briefly summarized.  

In the first chapter, “A rationale for the study of narratives in scientific discourse”, we 

view the narrative as the optional or obligatory element in the English language of science. 

Narrativе serves as the means of dialogic interaction in science communication. We 

consider intertextuality, interdiscursivity, and transtextuality in light of narrativization. In 

this chapter we also outline our research methodology. We study the language of science 

through the prism of such categories as chronotope, focalization, change of state, 

eventfulness, and intertextuality. 

In the second chapter, “Discursive and rhetorical aspects of scientific narratives 

(NDFs)”, both verbal and non-verbal ways of narrative representation are considered. We 

suggest a possible typology of NDFs with their structural characteristics and argumentation 

potential in mind. We distinguish two major groups of NDFs in Anglo-American scientific 

discourse: structural (here belong: announcement narratives; flashback narratives; 

digression narratives; summary narratives) and argumentative ones (here belong: 

exemplification narratives; explanation and clarification narratives; causality narratives; 

reference narratives). Quantitative analysis has helped us to evaluate the profile and field 

specificity of the narratives under study. 
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The third chapter, “Lingua-cultural traits of narratives in Anglo-American scientific 

discourse”, deals with narratives in terms of current linguistic and cultural trends, 

specifically, in light of the traits outlined by I. Calvino (i.e. lightness, quickness, exactitude, 

visibility, multiplicity, and consistency). We have revealed the culture-specific narrative 

strategies and tactics underlying the process of narrativization of the English language of 

science. Here belong: the strategy of  information density increasing alongside information 

decoding facilitation (with the tactics of using case studies, detailed visualization, adding 

extra Internet links, more efficient remembering via empathizing, visualization of narration, 

initial or final positioning of NDFs, announcing, creating positive emotions); the strategy of 

increasing the authoritativeness of the research (with the tactics of trust building, self-

promoting, using trustworthy and credible sources, indicating prestige); keeping the 

audience interested via active dialogic interaction (with the tactics of creating intrigue and 

connecting with the audience, commendating, suggesting joint activities, indirectly asking 

for permission, capturing the audience’s attenttion). We also address aesthetic qualities of 

scientific narratives, and the specificity of estimative potential. 

Anglo-American scientific narratives help the addressee to better understand the 

information. We outline the major techniques of narrative presentation of the research, 

specific instruments used to achieve the dialogic interplay, and also basic functions of 

narratives, which enables enhancing professional communication efficiency in the realm of 

science.  

Key words: scientific discourse, narrative, narrative discourse fragment (NDF), total 

narrative, narrativization, narrative strategies, mimesis, diegesis, intertextuality, dialogue, 

argumentation, prospection, retrospection, aestheticity, multimodality  
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NDF – narrative discourse fragment 
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Без наративу не існує людини. 

Р. Барт 

ВСТУП 

 

Видатний сучасний наратолог, Портер Ебот, в своїй книзі “Вступ до 

наратології” влучно процитував відомого американського режисера, сценаріста та 

продюсера Браяна ді Пальма (Brian De Palma): “People don’t see the world before their 

eyes until it’s put in a narrative mode” – людина не бачить світу довкола, якщо його не 

зображено у наративній формі. Наративні дослідження сучасної доби проводяться на 

стику структурно-семіотичних, антропологічних, культурологічних  та 

дискурсивних – у широкому сенсі – студій (Abbott, 2012, с.6). 

Дискурсивні розвідки з урахуванням мовних і екстралінгвальних чинників– 

завжди на часі. На порядку денному сучасних мовознавчих студій – подальші 

дослідження різних типів дискурсів (Н. Д. Арутюнова (1988, 1990, 1998, 1999); 

А. Д. Бєлова (1998, 2002, 2004), О. П. Воробйова (1993), О. С. Кубрякова 

(1995,1997, 2005), В. А. Кухаренко (2002), Н. П. Неборсіна (2009,  2016), 

М. Л. Макаров (2003), С. І. Потапенко (2009, 2016), Л. В. Солощук (2006), 

О. І. Шейгал (2014), R. de Beaugrande (1997), M. Clyne (1994), Т. van Dijk (1989, 1998), 

M. Lehtonen (2000), D. Tannen, H. Hamilton, D. Schiffrin D. (2018), H. Widdowson 

(2007). Зокрема, пильна увага приділяється дослідженню різних аспектів наукового 

дискурсу (О. І. Багрій (2010), О. І. Варгіна (1999), О. Ю. Винник (2012), 

М. М. Глушко (1987), О. М. Гніздечко (2005), О.М. Ільченко (2003, 2008, 2013), 

В. І. Карабан (2004), І. М. Колегаєва (1991, 1996, 2012, 2015, 2016), А. І. Комарова 

(2012), М. М. Кожина (2003), Е. О. Кущ (2018), С. В. Ракітіна (2009), Н. М. Разинкіна 

(2009), В.Є.Чернявська (2006, 2009, 2011, 2013). О. І. Шаля (2011), Т. В. Яхонтова 

(2014), C. Bazerman (1981), K. Hyland (2004, 2005, 2017 2018), I. Leki (1989), S. Dаrian 

(2003, 2016), M. Davis (2004), D. Swales (2005), H. Sword (2012) та ін. 
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У лінгвістиці нині, як і раніше, приділяється значна увага наратологічним 

розвідкам, які проводилися та продовжуть виконуватися переважно на матеріалі 

художнього та – частково – медійного дискурсу (М. М. Бахтін (1975, 1986, 1996, 

2001), І. А. Бехта (2016, 2010), Г. А. Жилічева (2013), В. А. Єфименко (2018), 

О. М. Кагановська (2015), І. М. Колегаєва (1991, 1996, 2012, 2015), Н. К. Кравченко 

(2014), Ю. М. Лотман (1970, 1996, 2002), І. П. Мегела (2018), В. Я. Пропп (1998), 

В. Шмід (2001, 2008), В. І. Тюпа (1997, 2001, 2002, 2006, 2011, 2015), H. P. Abbott 

(2012), R. Barthes (1987), J. Brockmeier, R. Harre (2000), G. Genette (1983, 1998), 

A. Greimas (2004), М. Kramer, W. Call (2007), W. Labov, J. Waletzky (1967), J. Perkins 

(1999), J. Phelan (2017), S. Prickett (2002), P. Ricoeur (1991), M.-L. Ryan (2003, 2008, 

2017) та ін. Водночас слід зазначити, що основне положення наратології полягає в 

тому, що всі прояви людського життя, у той чи інший спосіб оформлені мовою, 

можливо піддати наративному аналізу. Вочевидь, це стосується і наукової діяльності. 

Динаміка наукового дискурсу віддзеркалює глибокі проблеми соціальних та 

культурних змін та має чітку антропологічну спрямованість. Розпізнавання та 

адекватне тлумачення імплікацій елементів наукового дискурсу, зокрема наративних 

фрагментів, належать до герменевтичної сфери і стосуються, передусім, розуміння 

авторського наміру та реальності, яка певним чином тлумачиться та інтерпретується. 

Деякі науки є наративними за своєю сутністю, зокрема історія, про що зазначає, 

зокрема, Т. В. Яхонтова “У процесі еволюції наукового знання у різних дисциплінах 

розвинулися різні модифікації наукового дискурсу – демонстраційно-аргументативний 

у прикладній математиці та фізиці, репортивно-аргументативний у хімії, біології, 

психології, суспільно-політичних науках та прикладній лінгвістиці, дескриптивно- 

або наративно-аргументативний в історії, рефлексивно-аргументативний у філософії. 

Для дискурсів усіх сучасних наук характерні тенденції до персоналізації викладу, 

візуалізації та самопромоційності” (Яхонтова, 2014, с.7). Авторитетний дослідник 

наукового дискурсу, К. Гайленд, ставить питання про наявність наративних жанрів у 

мові науки: до таких жанрів він відносить академічні мемуари (Hyland, 2018). 

Зазначимо, що окремі дослідники вже ставлять питання про виявлення спільних рис 
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наукової та художньої нарації (Hillier, Kelly, Klinger, 2016, Johnson-Sheehan & Rode, 

1999, Olson, 2015, Darian, 2003, 2016, Nash, 1994). 

Ж.-Ф. Ліотар наголошує на необхідності наративу задля легітимації наукового 

знання та виділяє функцію оповіді як обгрунтування наукового знання (Ліотар, 1998, 

с.27-29). З одного боку, наратив у науковому дискурсі може вважатися 

“надлишковим” елементом, а з іншого, він надає науковому викладу максимальної 

персоналізованості та є засобом, що допомагає краще зрозуміти авторську інтенцію, 

витлумачити оригінальний намір та задум адресанта. У деяких піджанрах наукового 

дискурсу наративні фрагменти є невід’ємною частиною тексту. А проте, питання 

дослідження наративу у науковому дискурсі дотепер ще не було розглянуто у 

лінгвістиці, що, в свою чергу, зумовлює важливість даної роботи, покликаної 

ліквідувати “прогалини” у наших знаннях про природу та сутність наукового 

дискурсу, зокрема англо-американського. Коротко пояснимо цей термін. “Англо-

американський науковий дискурс стосується учених, для котрих англійська є рідною 

(носіїв англійської мови), на відміну від більш загального терміна “англомовний 

науковий дискурс” (стосується тих, для кого ця мова не є рідною), що 

співвідноситься з класифікацією Б. Качу про “внутрішнє коло” користувачів (ті, для 

кого англійська є другою мовою) та “колу, що розширюється” (ті, хто вивчає 

англійську як іноземну мову) (Kachru, 2009). Тож актуальність дослідження 

зумовлено потребою докладного вивчення наративу як факультативного або 

облігаторного елемента наукового дискурсу (зокрема писемного) та необхідністю 

його дослідження з огляду на дискурсивні, риторичні, а також і лінгвокультурні 

чинники. Дослідження феномена наративу є важливим для з’ясування лінгвальної 

сутності наукового дискурсу. 

Об’єктом дослідження є сучасний писемний англо-американський науковий 

дискурс, а його предметом – наративні дискурсивні фрагменти (НДФ), утілені 

вербально або невербально, у наукових працях (статтях та монографіях) в галузях 

комп’ютерних наук та лінгвістики. 
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Мета роботи – комплексний опис таких наративів у писемному англо-

американському науковому дискурсі. 

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

виконано в межах наукової теми “Мови і культури у сучасному світі: фахова 

комунікація, наратологія, лінгвоантропологія” (номер державної реєстрації 

0117U003410), що розробляється Центром наукових досліджень та викладання 

іноземних мов НАН України й затверджена Відділенням літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України. 

Завдання дослідження: 

 виокремити домінантні ознаки наративів в англо-американському науковому 

дискурсі; 

 виявити основні типи наративів та їхні характеристики в англо-

американському науковому дискурсі; 

 виокремити низку лінгвальних та невербальних засобів репрезентації 

наративу, дослідити їхню специфіку в англо-американській науковій прозі; 

 описати фахову специфіку наративів в писемному англо-американському 

науковому дискурсі, виявити закономірності їх функціонування та кількісно-

якісні характеристики наративізації фахової мови лінгвістики та 

комп’ютерних наук; 

 окреслити лінгвокультурну специфіку наукових наративів, виявити 

лінгвокультурно забарвлені наративні стратегії і тактики англо-

американського наукового дискурсу. 

Матеріал дослідження – 17 908 наративів, відібраних методом суцільної 

вибірки із сучасних англо-американських монографій та наукових журналів останніх 

20 років у галузях лінгвістики та комп’ютерних наук, що складає корпус 

дослідження в  1 920 000  слів. 

У роботі застосовано комплексну методику лінгвістичного наукового 

пошуку, що ґрунтується на таких засадах: антропологічна спрямованість (або 

антропоцентризм), що передбачає мовознавчі розвідки з акцентом на таких сучасних 
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загальновизнаних принципах як експансіонізм, експланаторність, функціоналізм, 

діалогізм, семантикоцентризм, аксіологічність. Загальнонаукові методи 

індуктивного і дедуктивного аналізу використано для упорядкування, опису і 

класифікації отриманих методом суцільної вибірки наукових наративів, виведення 

закономірностей їх функціонування у науковому дискурсі, а також узагальнення 

даних. Проблематика дослідження зумовила необхідність застосування 

різноманітних лінгвістичних методів, а саме: дискурсивного аналізу, методів 

вивчення риторичної організації наукового дискурсу, методики контекстуальної, 

діалогічної та герменевтичної інтерпретації наукового дискурсу (у т.ч. аналіз за 

моделлю SPEAKING grid Д.Гаймса) задля декодування семантики наративів та 

встановлення їхньої варіативності, типології та функцій, прагматичного аналізу для 

виявлення основних стратегій і тактик наративізації англо-американського наукового 

дискурсу. Також було застосовано візуально-семіотичний підхід до аналізу засобів 

візуальної риторики для окреслення мультимодальної специфіки невербальних 

наративів. Наративний аналіз застосовувався з метою окреслення хронотопу, 

фокалізації, зміни стану та подієвості наукових наративів, а також для визначення 

їхньої глибинної структури та співвідношення з поверхневими структурами 

дискурсу. Метод зіставного аналізу було вжито для порівняння особливостей 

функціонування різних видів наукових наративів. Також застосовано методи теорії 

риторичних структур (RST – rhetorical structure theory), зокрема поверхневий 

дискурсивний парсинг, а також метод пекеджінгу задля виявлення функціональної 

типології наративів, експліцитних та імпліцитних зв’язків сегментованих наративних 

фрагментів наукового дискурсу, які маркуються за допомогою логічних конекторів. 

Метод кількісних підрахунків використовувався для порівняльно-кількісного 

аналізу частоти вживання наукових наративів у субмовах лінгвістики та 

комп’ютерних наук  

Новизна роботи полягає в тому, що вона є першим комплексним 

дослідженням наукового наративу як лінгвістичної проблеми. Вперше виділено, 
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проаналізовано та здійснено класифікацію наративів та виявлено закономірності їх 

функціонування в англо-американському науковому дискурсі. 

Теоретична значущість праці полягає в тому, що вона є внеском до 

наратології, дискурсології, риторики, лінгвокультурології та комунікативних студій, 

адже виявляє закономірності функціонування наративів як складників англо-

американського наукового дискурсу.  

Практичне застосування дослідження полягає у можливості використання 

його результатів при викладанні англійської мови у профільних та непрофільних 

вищих навчальних закладах, зокрема курсу англійської мови для спеціальних цілей, 

курсу “академічне письмо англійською мовою” для аспірантів та “іноземна мова 

професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня 

загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1” за освітньо-науковою 

програмою підготовки докторів філософії, у курсах загальної та англійської 

стилістики (стилістика тексту, стилістичний синтаксис, функціональна стилістика, 

стилістична лексикологія), теоретична граматика (прагматика речення) англійської 

мови, курсу “комунікативні стратегії”, спецкурсах з дискурсу та інтерпретації тексту 

та мовленнєвої комунікації, а також при написанні підручників, посібників та 

наукових праць філологічного профілю. Обґрунтованість і достовірність наукових 

положень зумовлюється опрацюванням достатнього корпусу сучасних англо-

американських наукових монографій та статей у обраних галузях науки, 

використанням комплексної методики дослідження. 

 

На захист виносяться такі положення:  

1. Наративізація наукового дискурсу – це сучасна дискурсивна практика, яка 

полягає у специфічній наративній передачі наукової інформації. Різноманітні 

типи наративів, які існують у двох основних різновидах, а саме, як наративні 

дискурсивні фрагменти (НДФ) та тотальні наративи– є невід’ємною 

частиною англо-американського наукового дискурсу. Науковий наратив – це 

інтенційний, послідовний, зв’язний, подієвий дискурс або фрагмент такого 
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дискурсу, що містить передусім авторську креативність, а, у деяких випадках, і 

інтригу, а також надає переважно якісну інформацію (порівняно із кількісними 

фактами) задля максимальної доступності розуміння наукової праці та 

привертання уваги до об’єкта дослідження. НДФ складають переважну 

більшість усіх наративів в писемному англо-американському науковому 

дискурсі у галузях лінгвістики та комп’ютерних наук (порівняно із тотальними 

наративами). 

2. Науковим наративам притаманні когезія та когерентність, поліфонія та мішана 

фокалізація, що приводить до ширшого кута розгляду питання та сприяє 

докладнішому поясненню, уточненню та аргументації з метою переконання 

адресата. Категорії проспекції та ретроспекції реалізуються в анго-

американському науковому дискурсі за допомогою цілої низки наративів, які 

уможливлюють створення змістових зв’язків між компонентами наукового 

дискурсу, попередньою та наступною інформацією.  

3. В англо-американському науковому дискурсі виділяються два основні типи 

наративних дискурсивних фрагментів (НДФ): структурно-композиційні (до 

яких належать наративи-анонсування, наративи-флешбек, наративи-дигресії, 

наративи-підсумовування); та аргументативні (до яких належать наративи-

екземпліфікації, наративи-поянення та уточнення, наративи каузації, наративи-

посилання на авторитети). Частота вживання аргументативних та 

структурно-композиційних співвідносна у досліджуваних субмовах (40% та 

60% у лінгвістиці та 55% і 45% у комп’ютерних науках відповідно). Це 

пояснюється специфікою наукового дискурсу з його обов’язковими умовами, з 

одного боку, аргументованості викладу, а з іншого – чіткого структурування 

наукового доробку, що підтверджує таку загальновизнану культурно-

специфічну тенденцію англо-американського наукового дискурсу як 

лінеарність, котра уможливлює полегшення декодування інформації та 

оптимізує дискурсивну навігацію.  
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4. Наративи англо-американського наукового дискурсу мають мультимодальний 

характер та репрезентуються вербально та невербально. Наративи можуть 

бути згорнутими або розгорнутими. Наративізація в англо-американському 

науковому дискурсі переважно вербальна та згорнута і має фахову специфіку. 

У фаховій мові лінгвістики переважають наративи посилання на авторитети та 

наративи екземпліфікації, а у субмові комп’ютерних наук – наративи-флешбек. 

Водночас наявність та cпіввідносна кількість наративів в обох типах дискурсу 

свідчить про певну універсальність процесів наративізації англо-

американського наукового дискурсу. 

5. Важливим елементом наративів наукового дискурсу є їхня естетичність, 

образність, здатність до створення емоційно-експресивного тла, оцінність. 

Наративи слугують меті кращої діалогічної взаємодії між адресантом та 

адресатом та поліпшення персуазивності наукових праць. Лінгвокультурно 

забарвлені наративні стратегії й тактики англо-американського наукового 

дискурсу є такими: збільшення інформативності та полегшення декодування 

інформації (тактики застосування кейсів та замальовок, деталізованого 

унаочнення, наведення додаткових онлайн-джерел), персоналізованість 

викладу та зацікавлення читача через активну діалогічну взаємодію (тактики 

інтригування, заохочення, запрошення до співпраці, звертання до адресата, 

непрямого прохання про дозвіл адресанта на дію, імплікації альтернативності, 

привертання уваги адресата), поліпшення авторитетності наукового доробку 

(з тактиками налаштування на довірливе ставлення до змісту 

повідомлюваного, самопромоційності, посилання на авторитети, імплікації 

престижності). Вони покликані сприяти оптимізації наукової комунікації.  

 

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні 

результати дисертації висвітлено у формі доповідей і виступів на 13 конференціях. 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 одноосібних статей 

у виданнях, затверджених ДАК МОН України як фахові, 1 статтю у співавторстві (у 
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статті у співавторстві, Шелковніковій З. Б. належить добір та аналіз мовного 

матеріалу, О. М. Ільченко належить теоретична частина), 2 статті, 1 тези - у 

закордонних виданнях. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів із 

висновками до них, загальних висновків, переліку використаної літератури. 

Загальний обсяг роботи становить 239 сторінок (основний текст – 193 сторінки). 

Перелік використаної літератури містить 386 позицій.  
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РОЗДІЛ 1. ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРАТИВІВ У 

НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

1.1. Наукова дискурсивна спільнота та сучасний англо-американський 

науковий дискурс як інституційний та аргументативний тип дискурсу 

Наукова спільнота – це інтегральний суб’єкт наукового пізнання, тобто 

сукупність людей, які займаються наукою як видом професійної діяльності. Поняття 

наукової спільноти було введено Р. Мертоном для позначення предмета соціології 

науки та її відмінності від соціології знання, а потім було розвинуто Т. Парсонсом, 

Н. Сторером, Т. Куном, який науковою спільнотою називав дослідників, які 

поділяють спільну парадигму (сукупність фундаментальних теорій, законів та зразків 

вирішення проблем). В діяльності наукової спільноти підтримують дослідницьку 

традицію, норми наукової раціональності, здійснюється зростання наукового знання. 

Виокремлюють такі види наукової спільноти: 1) національна, яка існує в межах 

однієї країни; 2) фахова/дисциплінарна, обмежена рамками певної сфери знання 

(наприклад, сукупність всіх фізиків); 3) наукові школи; 4) наукові установи; 5) 

неформалізовані наукові колективи. Вони є носіями певних парадигм, програм 

дослідження, методологічних настанов. Основними характеристиками наукової 

спільноти зазвичай вважають такі: а) єдність у розумінні цілей науки та задач своєї 

дисциплінарної сфери; б) універсалізм, коли вчені в своїх дослідженнях та оцінках 

керуються спільними критеріями, правилами обґрунтованості та доказами знань; 

колективний характер накопичення знань, що базується на системі внутрішніх норм 

та ідеалів (етос науки); г) дотримання певної парадигми – моделі постановки та 

вирішення наукових проблем (Некрасова, 2010).  

Термін “дискурсивна спільнота” увів у науковий обіг лінгвіст Д. Свейлз за 

аналогією до поняття “мовленнєва спільнота”. У терміні “дискурсивна спільнота” 

акцентуються соціальні та риторичні чинники, у той час як поняття мовленнєвої 

спільноти переважно соціолінгвістичного штибу. Дискурсивна спільнота має 

узгоджені загальні цілі, власні жанри, професійний лексикон та механізми 
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комунікації та обміну інформацією між членами спільноти, до яких належать як 

експерти, так і новачки (Swales, 1998, pp. 23–27). 

Пояснимо відмінність термінів “англомовний” та “англо-американський” 

стосовно наукових спільнот та наукового дискурсу в цілому. Передусім варто 

уточнити власне терміни “англомовний” та “англо-американський” науковий 

дискурс. Термін англомовний науковий дискурс, попри його значну поширеність в 

лінгвістиці, потребує певного пояснення. Відомо, що далеко не для усіх учених світу 

англійська мова є рідною (вони належать до non-native speakers, на противагу носіям 

мови, native speakers). Тому наукові доробки, писані англійською мовою франко- чи, 

скажімо, німецькомовними ученими, усе ж відрізнятимуться від робіт, писаних 

носіями англійської. І хоча провідні світові наукові часописи мать інтернаціональний 

склад редколегій, однак з міркувань "чистоти експерименту", ми все ж наполягаємо 

на необхідності розрізнення наукових текстів, писаних носіями мови – тими, хто 

народився та отримав освіту в країнах, де англійська мова є першою офіційною, та 

тими, для кого англійська мова не є рідною (цей факт легко визначити за 

інформацією про авторів, яка міститься у науковій праці).  

Незаперечними є не тілький статус англійської мови як lingua franca сучасної 

науки та світової комунікації в цілому (English as a World language EWL), а й набуття 

англійською мовою статусу GLOCAL language – глобальної мови з локальними 

особливостями. Англійська мова належить до мов, котрі мають декілька стандартних 

варіантів та низку користувачів, а саме:  

• “внутрішнє коло” (the inner circle) – носії англійської мови США, Великої 

Британії, Ірландії, Канади, Австралії – приблизно 320–380 млн осіб; 

• “зовнішнє коло” (outer/extended circle) – мешканці країн, в яких англійська 

мова визнана другою офіційною та мешканці колишніх колоній англомовних 

країн – приблизно 150–300 млн осіб; 

• “коло, що розширюється” (expanding circle) – країни, в яких англійська мова 

вивчається як іноземна – приблизно 100–1000 млн осіб (Kachru, 2009). 
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Тож термін “англо-американський науковий дискурс” стосується учених, 

для котрих англійська є рідною мовою (носії англійської мови), а “англомовний 

науковий дискурс” тих, для кого ця мова не є рідною. У нашій роботі ми 

використовували в якості матеріалу дослідження наукових праць, що писані саме 

носіями мови. В принципі, обидва терміни мають право на існування, позаяк у 

сучасному глобалізованому світі немає чітко та раз і назавжди виокремлених 

спільнот, тим більше, коли ідеться про наукову діяльність. А проте, ми переконані, 

що в Україні при викладанні англійської мови як іноземної (зокрема у курсі 

англійської мови науки) слід орієнтуватися саме на англо-американські стандарти так 

званого “внутрішнього кола”. 

 

1.1.1. Інституційність англо-американського наукового дискурсу 

В. І. Карасик (2000) виділяє два типи дискурсу з позиції соціолінгвістики: 

персональний (індивідуально-орієнтований) і інституційний (статусно-орієнтований) 

дискурс. У першому мовець виступає як особистість зі своїм багатим внутрішнім 

світом, а в другому – як представник тієї або іншої соціальної групи. У 

інституційному дискурсі спілкування відбувається в певних рамках статусно-

рольових відносин і виділяється на підставі двох ознак: мета та учасники спілкування 

(Карасик, 2000, сc. 6, 14). За іншою, дещо розлогішою і більш вдалою класифікацією, 

інституційний дискурс стосується 1) вербальної інтеракції двох або більше осіб у 

контексті робочого середовища, 2) природа інтеракції бодай частково залежить від 

профілю закладу або установи, 3) хоча б один комунікант виконує певні робочі 

обов’язки (Sarangi, Roberts, 1999).  

Відмічається, що терміни “інституційний” та “організаційний” дискурси часто 

вживаються як взаємозамінні, позаяк до певної міри синонімічними є слова 

“інституція” та “організація”, англійською “institution, “organization”, хоча 

організація більше стосується комерційних закладів, і інституція – державних 

установ (Mayr, 2008, p. 4). А проте, термін інституція усе ж вважається ширшим. 

(Linde, 2004, р. 518). 
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Серед інституційних дискурсів виділяють політичний, судовий, педагогічний, 

медичний, діловий, науковий, дипломатичний, рекламний, сценічний та інші. 

Ознаками інституційних дискурсів є їхня нормативність, чітка статусно-рольова 

ієрархія та відносини влади, власні коди спілкування, тематика та дискурсивні 

стандарти (Ільченко 2013), а також публічна інтеракція комунікантів, спільні цілі (a 

shared orientation toward some task or function associated with the social institution in 

play), з одного боку, та соціальна і дискурсивна асиметрія, з іншого, та продукування 

професійних (фахових) текстів (Freed, 2015, pp. 4-5).  

Відносно нещодавно було поставлено питання про наративи в інституційних 

дискурсах (Linde, 1993, 2004). Так, Ш. Лінде вважає, що важливою частиною 

інституційного дискурсу є так звані приховані (імпліцитні) знання – (tacit knowledge), 

це соціальні знання, які можуть бути індивідуальними та груповими), котрі існують 

поряд із відкритими (експліцитними) знаннями (explicit knowledge), причому саме 

наративи є своєрідним містком між прихованими та відкритими знаннями, 

своєрідним універсальним шляхом “ініціації” нових членів інституції, залучення їх 

до cпільноти (Linde, 1993). Вочевидь, це справедливо і стосовно нашого матеріалу. 

Уміння вербально оформлювати результати наукової праці за стандартами наукової 

інституційної дискурсивної спільноти передбачає опанування певних прихованих 

“секретів майстерності”, одним з яких є персуазивна наукова нарація. 

Спілкування вчених в професійній сфері здійснюється на фоні чітко 

визначених комунікативних цілей, розробленої системи спільного знання про деяку 

предметну галузь, і, внаслідок цього, релевантного сприйняття з боку адресатів 

наукового доробку. Дослідження інституційного дискурсу, зокрема, наукового, 

неминуче передбачає звернення до його інтенційного аспекту, а саме, вивчення 

стратегій і тактик. У контексті нашого дослідження ми виділяємо культурно 

забарвлені наративні стратегії англо-американського наукового дискурсу. 
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1.1.2. Специфіка аргументації наукового дискурсу. 

Ще за часів Давньої Греції з’являються перші ознаки мови науки. Це було 

зумовлено суто практичними потребами. Людина потребувала вміння переконливо 

аргументувати, передусім у судах. Складаючи аргументаційні промови, давні греки 

створювали їх за певними ознаками та правилами. Складати аргументаційні промови 

їх навчали  вчителі, так звані “софісти”. Саме вони створили перші інструкції до 

написання промов, які можна вважати першими науковими описами. Перші дані про 

софістів маємо від Платона, який критикував їх за використання будь-яких 

вербальних засобів заради досягнення своєї мети. Саме в ті часи з’являється термін 

“дієгезис” (з грецької – розповідь), що позначав юридичний виступ. 

І нині питання адекватної аргументації, зокрема, наукової, та  запобігання 

псевдоаргументації привертають увагу дослідників (Белова 1998; Beardsley, 1950; 

Elder, Paul, 2007; Harrell, 2011, 2016; Toulmin, 2003). Як зазначає А.Д. Бєлова, 

“функція аргументації передбачає реалізацію функцій мовних висловлювань в тексті 

і слугує базою для інтерпретації іллокутивних функцій, які оперують у ньому. У 

процесі аргументування мовець реалізує себе як мовна особистість, демонструючи 

свою мовну, комунікативну і лінгвістичну компетенцію” (Белова, 1998, с. 5).  

Науковий дискурс завжди  передбачає розлогу аргументацію.Зазначимо 

передусім, що наукова аргументація повинна бути чіткою, прозорою та логічною, 

застосовувати принципи критичного мислення і, насамперед, уникати 

псевдоаргументації, маніпулятивних прийомів, упередженості й так званих хибних 

умовиводів (logical fallacies, двома основними типами яких є недостатність фактів та 

їхня нерелевантність). Це передбачає огляд та критичне порівняння і оцінювання 

ідей з певного питання, логічне структурування наукового доробку, чіткий хід думки 

та зрозумілу мову викладу. Важливим є чітке розрізнення і розмежування:  

 адекватних вихідних положень (premises) та висновків (conclusions); 

 фактів та трактування фактів. 



29 
 

Зазначимо принагідно, що факти або вихідні положення самі по собі не є 

аргументами, а набувають статусу аргументу лише за умови наявності принаймні 

одного твердження на користь справедливості факту або положення. 

Науковий дискурс послуговується цілою низкою аргументативних прийомів та 

способів аргументації. Так, С. Тулмін пропонує базову аргументативну модель, 

елементами якої є три обов’язкові компоненти – ствердження (claim), підтримка 

(data), додаткова підтримка (warrants), а також такі додаткові елементи, як 

контраргументація (rebuttal), застереження та маркери (не)категоричності тверджень 

(qualifiers) (Toulmin, 2003).  

Важливим у теоретико-практичному сенсі, стосовно саме наукового дискурсу, 

видається аналіз структури аргументації, зокрема аргументативне мапування, 

започатковане М. Бердслі та аргументативні діаграмування, активно досліджуване 

нині М. Харелл. Наведемо  приклади: 

Though (1) [people who talk about the “social significance” of the arts don’t like 

to admit it], (2) [music and painting are bound to suffer when they are turned into 

mere vehicles for propaganda], for (3) [propaganda appeals to the crudest and most 

vulgar feelings]: (4) [look at the academic monstrosities produced by the official 

Nazi painters]. What is more important, (5) [art must be an end in itself for the 

artist], because (6) [the artist can do the best work only in an atmosphere of 

complete freedom] (Beardsley, 1950). 

Тут (2) – це висновок, у (1) зазначається, що з висновком погоджуються не усі 

(зокрема, незгода висловлюється у наведеному висновку). Логічний зв’язок між 

положеннями (3) та (4) нечіткий, але (4) можна розглядати як додатковий аргумент. 

(Ibid.) 

М. Харелл візуалізує аргументацію за допомогою відповідних діаграм. 

Наведемо приклад її аналізу: 

I think everyone would agree that life is worth protecting, and that the 

environment sustains all of us. It stands to reason, then, that we need to protect the 

environment. One particular threat to the environment is the emission of greenhouse 
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gasses. This is because greenhouse gasses trap the energy of the sun, causing the 

warming of the planet, and the warming of the planet could have catastrophic effects 

on the environment. So, we need to reduce greenhouse gas emissions. (Harrell, 2011, 

p. 374) 

Автор наводить причини правильності висновку, який випливає із двох вихідних 

положень:  

 the fact that we need to protect the environment  (life is worth protecting; 

environment sustains all of us) 

 the fact that greenhouse gasses threaten the environment (greenhouse gases trap the 

energy of the sun, this causes the warming of the planet, which results in 

environmental harm). 

Завдяки такій структурній візуаліазії полегшується сприйняття ходу думки адресата. 

Окремим важливим аспектом наукової аргументації є урахування імплікацій та 

імпліцитних аргументів. Тут ідеться, насамперед, про ентимеми, або  скорочені 

силогізми, у яких пропущено одне з декілької вихідних положень (на зразок: with a 

name like Harvard, it has to be good. Приховане, імпліцитне вихідне положення: 

Harvard is a prestigious university, therefore it is/ it has to be good.) Типовий 

ентимемний зворот із англо-американського наукового дискурсу наводить О.М. 

Ільченко: But to say this is to admit that the capability continuum paradigm explains 

nothing. За його допомогою імплікується не тільки висновок умовивід, тільки 

некатегоричне заперечення, але й некатегоричний наказ: it is incorrect to say that the 

capability continuum paradigm explains nothing, so don’t say that). (Ільченко 2003, с. 

206). Ентимеми спонукають адресата до активної інтелектуальної діяльності, 

наприклад, до самостійних умовиводів. 

Частково дотичним до наукового дискурсу є модель риторичної/генеративної 

аргументації Д. Фанесток та М. Секор, відповідно до якої слід отримати відповідь на 

чотири питання: 

1. Що це за річ? (відповідь надається у формі категоричної пропозиції). 
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2. Що її спричиняє або що спричиняє вона? (відповідь надається у формі 

каузативного твердження). 

3. Добра вона чи погана? (сюди долучається оцінковий компонент). 

4. Що із цим робити? (пропозиціїі щодо застосування речі, вирішення дотичних 

проблем).  

Наприклад: 

1. Categorical proposition: Violent video games are harmful to our nation’s youth. 

2. Causal statement: Violent video games are harmful to our nation’s youth because 

they promote aggressive and destructive behaviors. 

3. Evaluations: Studies have identified a causal link between youth who play violent 

video games and increased aggression and violence. 

4. Proposals: The video game rating system should be altered so that violent games 

are not made available to anyone under the age of 18. (Fahnestock, Secor, 2000). 

У будь-якому разі, в англо-американському науковому дискурсі аргументація 

існує поруч із наративами. Особливо дотичними саме до нашого дослідження – 

вивчення наративів – є питання аргументації за допомогою наведення прикладів 

(екземпліфікації), пояснення та уточнення, каузації та посилань на авторитети. Інші 

дотичні до нашого дослідження питання аргументації, зокрема у парадигмі класичної 

та неориторики розглянуто у другому розділі. 

 

1.2. Поняття “текст”, “дискурс”, “дискурсивність”, “інтертекстуальність”, 

“інтердискурсивність”, “транстекстуальність”. 

За багато тисячоліть – від давніх-давен й донині мови пройшли довгий та 

складний шлях. Проте, основна мета мови – ефективна комунікація – залишається 

незмінною. Які ж механізми є рушійними силами цього процесу? Передусім, це 

зв’язність. Виявлення механізмів зв’язності, засобів інтеграції тексту привели до  

необхідності докладного вивчення відношень всередині тексту. Т. Ван Дайк увів 

поняття семантичної макроструктури та надав абстрактний семантичний опис 

глобальної зв’язності дискурсу (Дайк, 1989).  
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Розвиток лінгвістичної теорії прямує від суто текстуального до дискурсивного 

підходу, який враховує передусім контекст спілкування та екстралінгвальні чинники 

(Т. ван Дайк, Р. Де Богранд, В. Дреслер, Л. Гансен), задля успішного діалогу 

комунікантів. 

В. Дреслер та Р. де Богранд (Beaugrande, Dressler, 1981, p. .3) визначають текст 

як комунікативні дії, які відповідають семи стандартам (переіменовано в “принципи” 

де Бограндом в 1995р.) текстуальності, а саме: когезія (зв’язність), когерентність 

(цілісність), інтенційність (намір), інформаційність, ситуативність (contextuality), 

інтертекстуальність. 

В останньому двадцятиріччі ХХ ст. у лінгвістиці сформувалася тенденція – 

дослідження тексту як складного комунікативного механізму, що фіксує стратегічну 

програму адресанта, яка сприймається й інтегрується адресатом та враховує 

широкий позамовний контекст. Кваліфікація тексту як комунікативного засобу стала 

одним із провідних положень сучасної лінгвістичної теорії (E. Grosse 1976, 

T. A. Van Dijk 1977, Л. В. Славгородская 1981, Е. В. Сидоров 1987, Т. А. ван Дайк 

1989, Г. Г. Почепцов 1989, R. De Beagrande 1993, О. Л. Каменська 1990, 

И. М. Колегаєва 1991, О. П. Воробйова 1993, Т. В. Радзієвська 1993, З. Я. Тураєва 

1999 ін.).  

Вперше термін “аналіз дискурсу” ввів американський лінгвіст З. С. Герріс 

(Harris, 1952). Цей термін він використовував як метод аналізу зв’язного мовлення. 

Е. Бенвеніст одним з перших запропонував уточнення цього поняття, а саме, 

визначив дискурс як мовлення, що належить мовцю (Е. Бенвеніст, 1974, с.11). У 

лінгвістичних працях останніх років текстуальні та дискурсивні утвори 

розглядаються як багатовимірні феномени (Арутюнова 1998; Бахтин 1996; Бацевич 

2003; Почепцов 1999; Brown, Yule, 1983; Щирова, Гончарова 2007) із урахуванням 

когнітивних (Кравченко 2007; Красных 1998; Селиванова 2004; Шевченко 2005; 

Fairclough 1992), етнопсихологічних (Карасик 2002), культурних (Тер-Минасова 

2000; Вежбицька 1997), соціальних (Седов 2004; Hymes 1972), політичних (Макаров 

2003; Шейгал 2004) та інших факторів. Питання, де закінчується текст і починається 
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дискурс в сучасних дослідженнях давно не ставлять (Чернявська, 2011, с.90). Як 

пояснює С. Торнбері: якщо просто, то дискурс – це спосіб, яким мова, як писемна, 

так і усна, використовується для комунікативного ефекту в ситуації реального світу. 

Один спосіб поглянути на різницю між дискурсом та текстом, це думати про дискурс 

як процес, а текст – продукт (Thornbury, 2005: с.6). А проте, М. Л. Макаров,  

вважаючи синонімічними та взаємозамінними терміни “текст” і “дискурс”, 

диференціює їх за опозиційними параметрами: структурність – функціональність, 

продукт – процес, статичність – динамічність (Макаров, 2003, c. 75–87). І. Бехта 

(2004) розглядає дискурс як поняття ширше та глобальніше, ніж текст, який 

пов’язаний лише з лінгвістичними категоріями: він пов’язує з категоріями логіки, 

психології, філософії. Дискурс спрямований на людину, її досвід, знання, 

інтелектуальний рівень, спосіб вираження знань про навколишній світ (Бехта, 2004, 

с.193). А.І. Варшавська  трактує дискурс як процес мовного мислення, а текст – як 

результат або продукт цього процесу (Варшавская, 1984). В.В. Богданов розглядає 

мовлення й текст як два аспекти дискурсу (Богданов, 1993, с. 5–6). Тріада 

“текстотворення – текст – текстова комунікація”, за визначенням Т. В. Радзієвської, 

має “спільний знаменник” – поняття дискурсу, що комплексно відбиває відображає і 

онтологічний, і епістемічний аспекти зазначених понять (Радзієвська, 2010, с. 458). 

Г. Почепцов наголошує, що дискурс повинен відповідати нормам мовної 

ситуації, комунікативної ситуації й соціальної ситуації (Почепцов, 1999, c. 76). Г. Кук 

виокремлює три контексти дискурсу: текстуальний, соціальний і психологічний 

(Cook, 1989, p. 1).  

С. Міллз зауважує, що термін “дискурс” має набагато більше трактувань, аніж 

усі інші терміни літературознавства та теорії культури (Mills Sara, 2000, p.1). Як 

зазначають І. О. Голубовська та Р. І. Корольов, “в сучасній лінгвістиці під текстом 

розуміється абстрактна, формальна конструкція, під дискурсом – різні види її 

актуалізації, розглянуті з погляду ментальних процесів у зв'язку з 

екстралінгвістичними факторами. Дискурс (у вузькому розумінні) – це зв'язна 

послідовність мовних одиниць, створювана мовцем для слухача в певний час, у 
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певному місці, з певною метою. Ми розуміємо поняття дискурс ширше, як складне 

комунікативне явище, як усну мовленнєву дію, враховуючи соціальний контекст, що 

дає відомості про учасників комунікації і їхні характеристики, а також процеси 

продукування й сприйняття повідомлення” (Голубовська,  Корольов, 2011). 

Згадані вище підходи доповнимо іншими трактуваннями задля того, щоб 

отримати повну картину поняття дискурс. У працях Т. ван Дайка можна 

прослідкувати когнітивне розуміння дискурсу, де дискурс постає як взаємодія між 

мовою та дійсністю, що є запорукою розуміння світу. Характерними рисами такого 

дискурсу є цілі та інтереси, а важливою є не просто ситуація, а уявлення про неї або 

інтерпретація учасниками ситуації (Дайк, 1998). О. С. Кубрякова теж трактує 

дискурс як когнітивний процес, який пов'язаний із творенням мовленнєвої поведінки 

(Кубрякова, 1997, с.15-26). У нашій роботі ми дотримуємося визначення дискурсу 

І.О. Голубовської та Р. І. Корольова (2011), Т. ван Дайка (1998) та Н. Д. Арутюнової 

(дискурс як текст у сукупності з екстралінгвальними чинниками, “мова у житті”) 

(Арутюнова, 1990, с.136 – 137), а також наведеного вище визначення дискурсу. Із 

таким визначенням дискурсу перегукується його трактування як “мови, зануреної у 

соціальну інтеракцію” – language embedded in social interaction (Ehrlich, Romaniuk, 

2013). Додамо лишень таку важливу ознаку дискурсу як діалогічність. Важливими 

для формування діалогізму є концепції М. М. Бахтіна, М. Бубера В. Біблера та ін. 

М. М. Бахтін запропонував модель, в якій літературна структура існує лише стосовно 

іншої структури, як перетин текстових площин, як діалог адресата, адресанта, 

контексту (Кристева, 2009, с.428). Діалог постає як актуальний процес, як “жива” 

подія буття, що є потенційно нескінченною і незавершеною.  

Якщо категорії тексту доволі повно описані (когезія, когерентність, 

інтенційність, інтерпретація, інформативність, ситуативність та інтертекстуальність), 

то загально визнана класифікація категорій дискурсу поки не систематизована. 

Вочевидь, низка текстових категорій збігатиметься з категоріями дискурсу, зокрема 

інформативність та інтертекстуальність. До специфічно дискурсивних категорій ми 
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відносимо також транстекстуальність та інтердискурсивність. Одначе деякі вихідні 

постулати справедливі як для тексту, так і для дискурсу. 

Як зазначають М. Голідей та Р. Хейзен когезія існує там, де інтерпретація 

будь-якого складника дискурсу потребує посилання на інший складник дискурсу 

(Halliday, Hasan, 2005, p.11). Особливе значення надається використанню когезивних 

з’єднувачів, які можуть виражати безліч категорій логічного зв’язку, зокрема: 

- адитивні, пов’язані з додаванням інформації, прикладами, подібностями, 

емфазою: also, too, as well, moreover, what’s more, in addition, for example, 

likewise, similarly; 

-  протиставні, пов’язані з контрастом або альтернативою: but, though, 

however, on the other hand, in fact, alternatively; 

- каузальні, пов’язані з причинами та наслідками: this is why, so, therefore, as a 

result; 

- темпоральні, пов’язані з часом та послідовністю: next, then, finally, in the 

meantime, ever since” (Thornbury, 2005, p.30). 

Текст та дискурс повинні бути когерентним, тобто мати сенс. Саме наративи в 

науковому дискурсі сприяють розумінню сенсу тексту, зокрема, наукового. 

Інформативність, як зазначають Р. де Богранд та В. Дреслер, стосується 

ступеня вірогідності, відповідно до якого події в тексті очікують або не очікують, 

знають або не знають (Beaugrande, Dressler, 1981, p.9). Інформативність як текстова 

категорія детально описана І.Р. Гальперіним, З.Б. Тураєвою, В.І  Кухаренко, Т. 

Дрідзе, К. Кеффі, А. Греймасом, О. П. Воробйовою й ін. У лінгвістиці тексту 

інформативність розглядається переважно під кутом зору інформації, закладеної в 

повідомленні. О.П. Воробйова, як і А. Греймас, цілком слушно накладає 

інформативність на семантичний простір дискурсу як співвіднесення інтегрованості 

семантичних, прагматичних і синтактикосемантичних особливостей висловлень 

тексту із цілісним динамічним референтом і соціальним й особистісним 

комунікативним контекстом текстопородження та сприйняття (Воробйова. 1993, 

с.51).  
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Контекстуальність фокусується на важливій ролі контексту в будь якій формі 

комунікації. Ототожнення контексту із ситуацією – найширша дефініція контексту, 

було закладено в працях основоположника Лондонської лінгвістичної школи 

Дж. Фьорса (1957), що ґрунтувався на ідеях антрополога Б. Малиновського (1915), 

який залучав до контексту і контекст ситуації, і вплив соціальної системи, і культуру. 

Контекст такого типу передбачає врахування індикації не лише текстового масиву, а 

й глобальних умов оптимального забезпечення комунікації, зокрема, її мети, 

рольової природи комунікантів, їхніх тезаурусів, соціального й культурного 

середовища спілкування тощо.  

Інтертекстуальність – принцип, який означає, що створення та розуміння 

тексту відчуває вплив інших текстів. Останнім часом у лінгвістиці тексту широко 

обговорюється інтертекстуальність – як наявність у певному тексті слідів інших 

текстів. Термін уведено до наукового обігу у 1967 р. послідовницею М. Бахтіна, 

семіологом і літературознавцем Ю. Крістєвою, яка розробила теорію 

інтертекстуальності з позиції читача, власне розвинувши ідеї М. М. Бахтіна про текст 

як мозаїку цитат. До проблеми множинних зв’язків тексту з іншими текстами 

зверталися М. Бахтін, Р. Якобсон, Р. Барт, К. Леві-Стросс, М. Фуко, У. Еко, 

В. Виноградов, Ю. Лотман, А. Беннет, О. Розеншток-Хюссі, С. Фіш, Р. Богранд, 

М. Ріффатер, Ж. Дерріда й ін. У. Еко ввів поняття “інтертекстуального діалогу” (Еко, 

2004). Інтертекстуальність здебільшого розглядається як рекурсивний зв'язок із 

певними текстами (з тими, що вже створені) і як занурення тексту до континуума 

інших текстів, до текстової традиції тощо. Інтертекстуальність пов’язувалася з 

настановою на більш глибоке розуміння тексту, протидією монологічності за 

рахунок багатомірних зв’язків з іншими текстами. Ця категорія ґрунтується на 

культурній компетенції читача.  

Відомий наратолог Д. Принс наводить три визначення терміна “інтертекст”:  

1. Текст (або набір текстів), що цитують, переписують, подовжують, або 

взагалі трансформують іншим текстом.  
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2. Текст, який певною мірою поглинає та приєднує численну кількість інших 

текстів.  

3. Сукупність текстів, що з’єднані інтертекстуально (Prince, 2003, p.46). 

Нині інтертекстуальність розглядають як один із видів міжтекстової взаємодії, 

або ж транстекстуальності. Інтертекстуальність є аспектом структурної 

самоорганізації твору й означає залучення контексту літературної традиції до тексту 

через стилізацію, пародію, парафраз, цитування, колаж, алюзійні згадки чи натяки 

тощо. Відповідно можна виділити різні типи міжтекстових відношень. Французький 

учений Ж. Женетт у своїй книзі “Палімпсести: література другого ступеня” (Женетт, 

1998) запропонував п’ятичленну класифікацію типів транстекстуальності (взаємодії 

текстів): 

1) інтертекстуальність – співприсутність в одному тексті двох чи більше 

текстів у формі цитати, алюзії тощо; 

2) паратекстуальність – відношення тексту до свого заголовка, епіграфа, 

передмови, вставної новели, післямови та інших біля текстових елементів, 

які коментують самий текст; 

3) метатекстуальність – текст, який інтерпретує інший текст; 

4) гіпертекстуальність – відношення між гіпотекстом (попереднім текстом) і 

гіпертекстом (пізнішим текстом), як-от у пародії чи пастишу; 

5) архітекстуальність – відношення тексту до жанрового коду. 

До транстекстуальності, як бачимо, належить і поняття металітератури, яке 

описує парадоксальну властивість інтертексту – автореференційність (посилання на 

самого себе). Інший аспект металітератури становить метанарація – розповідь 

другого ступеня, яка заснована на іншій розповіді.  

Науковий дискурс, як зазначає Н. О. Мішанкіна, припускає апелювання 

комуніканта до системи знання, сформованої в рамках тієї або іншої науки, а тому 

одним із його базових параметрів є інтертекстуальність (Мішанкіна, 2010, c.20), яку 

розуміють в цьому випадку як "універсальний принцип побудови наукового тексту 

на рівні змісту" (Чернявская, 2006). Д. Принс визначає “дискурс як площину 
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вираження наративу, що протиставлена площині змісту або розповіді”. “Яким 

чином” йде оповідь протиставляється до “що” оповідається. Нарація протиставлена 

наратованому. Дискурс має субстанцію (засіб виявлення: усна чи писемна мова, 

нерухомі чи рухомі картинки, жести та інш.), а також форму (вона складається з 

пов’язаного комплекту наративних тверджень, що становлять оповідання й 

визначають порядок презентації ситуацій та подій, настрій та наративну швидкість, 

коментар тощо (Принс, 2003). Нарація є невід’ємним складником сучасного 

наукового дискурсу. Вона є однією з ознак інтертекстуальності, транстекстуальності 

та інтердискурсивності. 

Інтердискурсивність ми трактуємо як гіперкатегорію, яка характеризує 

взаємодію між різними дискурсами, тобто перетин, інтеграція різних областей знань 

та практик. Ми розглядаємо інтердискурсивність як взаємне проникнення цілого 

комплексу когнітивних, комунікативних та метакомунікативних ознак відповідних 

дискурсів, які не мають аналогів серед категорій тексту: перенесення стратегій і 

тактик одного типу дискурсу в інший. Різниця трактування тексту та дискурсу 

залишається в центрі уваги дискусій сучасних лінгвістів, та відображаються в різних 

акцентах в розумінні інтертекстуальності та інтердискурсивності. В. Чернявська 

пропонує лінгвістичну концепцію інтертекстуальності як відкритості однієї текстової 

(смислової) системи по відношенню до іншої (Чернявская, 2013, с.118).  Як зазначає 

В. Бхатіа, інтердискурсивність належить до інноваційних спроб створити 

різноманітні форми гібридних та відносно нових конструкцій шляхом 

пристосовування або використовування встановлених конвенцій або ресурсів інших 

жанрів та практик (Bhatia, 2010). 

Оскільки комунікативний намір адресанта в своїй основі має ціль в процесі 

інформування впливати на адресата та спонукати його до інтерпретації тексту в руслі 

наукового світоуявлення адресанта, то і інформативна функція, і функція спонукання 

(впливу) будуть основними для мови науки. Наративізація наукового дискурсу, в 

свою чергу, сприяє реалізації зазначених функцій. 
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Сучасний науковий дискурс має тенденцію до наративізації. 

Інтертекстуальність є підґрунтям  наративізації наукових праць. У свою чергу, 

наративізацію наукової прози можна вважати ознакою інтердискурсивності, а саме, 

взаємодії наукового та інших дискурсів. 

 

1.3 Наративний поворот у лінгвістиці 

Наратив здатний репрезентувати досвід людини. Уявлення про сутність, 

структуру та функції наративу люди мали ще в античні часи. Термін “наратив” 

позначав до 1 століття н.е. частину промови оратора, яка слідувала за тезою. Згодом 

цей термін почав стосуватися розповідання історій. Слово “наратив” етимологічно 

походить від санскритського “gna” – що значить “знати” і далі через латину доходить 

до нас як поєднання слів “знання” “gnarus” та оповідання “narro”. Ця етимологія 

розкриває дві функції наративу:  наратив – універсальний  інструмент як для 

оповідання, сприйняття знань, так і для їх передачі.  

Першим ученим, який розглядав наративність та опікувався наративними 

ідеями, не називаючи їх наративами, був Арістотель. У своїй “Поетиці” він зауважив, 

що найважливішою характеристикою розповіді є сюжет, історія має початок, 

середину та кінець (Аристотель, с.5). Греки виокремлювали історію, басню, 

прислів’я. Як загальну категорію для літературного дискурсу Арістотель 

використовував термін “поетика” (Аристотель, с.5 ). 

Класична ж теорія оповіді вважається теорією німецького походження та 

завдячує німецькому літературознавству, а саме К. Фрідеманн і О. Вельзеру. 

(Папуша, 2005, с.30). Зауважимо, що перша концепція наративності отримала свою 

завершенність у теорії Ф. Штанцеля, який постулював існування посередника-

оповідача як основну характеристику оповідного тексту. Пізніше наратологи почали 

залучати до аналізу не лише вербальні, але й невербальні наративні твори, що містять 

у собі подію та/або дію. Тому нині наратологія як теорія оповіді не фокусується 

виключно на літературних жанрах роману чи оповідання і взагалі не обмежується 
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лише художньою літературою, а намагається розкрити специфіку оповідних текстів 

будь-якого жанру і будь-якої функціональності (Шмід, 2008, с.9).  

Важливим питанням наратології є питання моделі наративної побудови, 

спільної для всіх оповідних текстів. Конкретизуючи дослідження класичної 

наратології, наголосимо на тому, що одну з перших спроб схарактеризувати й 

регламентувати наратив було здійснено В. Проппом, котрий визначив наративну 

структуру оповідного тексту на матеріалі казки (Пропп, 1998). Неодноразово 

піддаючи критиці ідеї В. Проппа, К. Леві-Стросс, озброївшись термінопоняттям 

мітема (mytheme), розробив власну методологію аналізу наративного тексту (Леві-

Строс, 1997). Французький наратолог К. Бремон поділив усі студії оповідних текстів 

на дві групи, які, зважаючи на об’єкт дослідження, апелюють до різних аспектів 

наративного повідомлення, а саме – до історії, що оповідається, та дискурсу, що 

оповідає (Бремон, 1983). Постулюючи ідею шести актантних ролей, які являють 

собою підґрунтя наративної граматики, А.-Ж. Греймас розкрив модальний і 

синтаксичний аспекти розгортання наративу (Греймас, 2004). Ц. Тодоров, 

розробивши “граматику оповідного тексту”, продемонстрував ефективність 

поєднання семантичних, синтаксичних і вербальних аспектів у моделюванні 

наративної структури художнього твору. У межах класичної наратології 

розмежовується два основні напрями пошуку, а саме – перспективологія та 

сюжетологія. У контексті першої має місце з’ясування комунікативної структури 

наративу загалом і художнього наративу зокрема. Сюжетологія ж фокусується 

здебільшого на наративних трансформаціях у розгортанні подій та / чи дій у творі. 

Саме друга концепція наративності сформувалася в царині структуралістських 

досліджень. Структуралісти зробили акцент на оповіді/розповіді, виходячи з того, що 

оповідний текст різко контрастує з дескриптивним з огляду на відсутність у ньому 

темпоральної сітки й зміни подій та/чи дій. Ж. Женетт визначив наратив як систему, 

що ґрунтується на таких наративних фігурах, як темпоральні, модальні та 

суб’єктивні (Женет, 1998), і саме темпоральність виступає універсальною 

властивістю наративного тексту. Наратологи зазначають, що укорінена в сучасних 
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лінгвопоетологічних студіях концепція діалогізму М. М. Бахтіна (Бахтін, 1996, 

с.311), значною мірою наблизила класичне студіювання художнього твору до 

новітньої наративної методики (Мацевко-Бекерська, 2009, с.120). Посткласична 

наратологія відзначається “наратологічним поворотом”, тобто проникненням 

наратології і її методики аналізу в інші дисципліни, отримуючи при цьому нові 

форми (Nunning, 2002, p.23; Kreiswirth 1992), втілюючись у таких напрямах, як 

контекстуальний, тематичний й ідеологічний. Крім цього, загальновизнаним є той 

факт, що саме структуралістська наратологія, еволюціонуючи, трансформувалася у 

справжню різноманітність нових підходів, серед яких є й такі, що втратили всі 

зв’язки й точки перетину зі  структуралізмом (Herman, 1999: p.1).  

Серед теоретиків постмодернізму в різних галузях наукової думки стала 

поширеною концепція американського літературознавця Ф. Джеймсона про наратив 

як особливу епістеміологічну форму, що організує специфічні способи емпіричного 

сприйняття (Ільїн, 1996, с.94). Ф. Джеймсон писав: “наратив – центральна функція 

людського розуму (Abbott, 2008, с.1).” Ж. Ф. Ліотар називає нарацію “найбільш 

істотною формою звичайного пізнання” (Ліотар, 1998, с.19). Наративна здатність – це 

те, з чим ми народжуємося. Потреба людини розповідати така ж базова, як і потреба 

в їжі. Навколишній світ стає доступним людині лише у формі історій, оповіданих про 

нього. Висловлюється думка про те, що наратив може бути, а зазвичай і є 

інструментом, який пробуджує активні роздуми і допомагає людям впоратися із 

проблемами. Більш того, саме наратив робить людей людьми та є важливим для 

світосприйняття в цілому (Готшаль, 2013). 

Наратологія як фах з’явилася досить нещодавно (60-70 роки ХХ століття). Ця 

дисципліна сформувалась в рамках структурної лінгвістики, семантики та 

структуралістської поетики. Це була перша формальна спроба виділити історію як 

історію (story) та об’єднати і зміцнити наративну повсюдність шляхом “створення 

евристичної пан-наративної моделі” (Herman, Jahn, & Ryan, 2008, p.379). Тут ідеться 

насамперед про використання структуралістської парадигми в аналізі фольклору 

В. Проппом, структурний аналіз міфів французьким антропологом К. Леві-Стросом, 
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поширення структуралізму в аналізі літератури Р. Якобсоном, лінгвістику 

Н. Хомського та структуралістські дослідження літератури Р. Бартом, Ц. Тодоровим 

та Ж. Женетом, які намагалися створити узагальнену теорію літературної поетики. 

Термін “наратологія” був введений Ц. Тодоровим у 1969 році (Kreiswirth 1992, 

p.631). Активне вивчення наративів привело до формування великої кількості різних 

теорій. Зазначимо передусім такі:  

 теорії російських формалістів В. Я. Проппа, Б. М. Ейхенбаума та 

В. Б. Шкловського;  

 діалогічна теорія наративу, започаткована М. М. Бахтіним;  

 теорії нової критики (Р. П. Блекмер);  

 неоарестотеліанські теорії (Чикагська школа: У. Бут, Р. С. Грейн); 

 психоаналітичні теорії (К. Берк, Ж. Лакан, З. Фрейд, Н. Ебрехем);  

 герменевтичні та феноменологічні теорії (Ж. Пуле, П. Рікер); 

 структуралістські, семіотичні теорії (Р. Барт, А. Ж. Греймас, К. Леві-Строс, 

Ц. Тодоров, Г. Уайт);  

 постструктуралістські та деконструктивістські теорії (Ж. Деріда, П. де Ман).  

Як же розуміють “наратив”  сучасні лінгвісти? 

 Д. Принс:  

“Наратив – це репрезентація (як продукт та процес, об’єкт та акт, структура та 

структурування) однієї або більше реальних або вигаданих подій, що 

повідомляються одним, двома або більшою кількістю нараторів (оповідачів, narrator) 

одному, двома або більшій кількості реципієнтів (narratee).” (Prince, 2003, p.58), 

[переклад наш, З.Ш.]; 

 М.-Л. Р’ян: 

“Наратив – це нечітка множина низки елементів в оточенні чітких характеристик 

різного ступеня залученності залежно від того, які характеристики оповідач показує.” 

(Herman, Jahn, & Ryan, 2008, p.345), [переклад наш, З.Ш.]; 

 П.  Ебот: 
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“Наратив – це репрезентація подій, яка складається з історії/оповідки (story) та 

наративного дискурсу.” (Abbott 2012, p.237) [переклад наш, З.Ш.]; 

 Й. Брокмаєр, Р. Харре: 

“Наратив – це ім’я декотрого ансамблю лінгвістичних та психологічних структур, які 

передаються культурно-історично, обмежені рівнем майстерності кожного індивіду 

та поєднанням його або її соціально-комунікативних здібностей з лінгвістичною 

майстерністю.” (Брокмейер, 2000, с.30) [переклад наш, З.Ш.]; 

 В. Шмід:  

“Текст є наративним в широкому сенсі, якщо він викладає зміну стану, та 

наративним у вузькому сенсі, якщо зміна стану імпліцитно або експліцитно 

відображена оповідачем.” (Шмід, 2008, с..20) [переклад наш, З.Ш.]. 

Усі ці визначення наративу імплікують його потужний дискурсотвірний 

потенціал, інтертекстуальну природу, культурно-історичну специфіку та креативні 

можливості. Попри розмаїття вищезазначених теорій та визначень, наратологію 

можна розглядати у двох основних ракурсах. В широкому розумінні, як ступінь 

наративності в інших, ніж література, галузях пізнання, та у вузькому сенсі – як 

дисципліну, котра стосується перш за все літературної теорії та лінгвістики.   

Найпростіше визначення наративу є таким: це репрезентація подій. Якщо 

немає події або дії, то маємо справу з “описом” або “експозицією”, “аргументом”, 

“лірикою” або їхньою комбінацією. З точки зору таких вчених як П. Ебот, 

Ж. Женетт, Б. Сміт, поле наративу настільки багате, що помилковим було б 

обмежитися визначенням, що розглядає лише ці аспекти. На думку М. Л. Р’ян, 

“наратив – це нечітка множина низки елементів різного ступеня залученності” 

(Herman, Jahn, & Ryan, 2008, p.344) [переклад наш – З.Б.]. Або, іншими словами,  

наратив – це ті різноманітні події, які належать до однієї і тієї ж хронології з початку і 

до кінця, а також мають хоча б одного героя. Таким чином, існують два підходи до 

визначення та використання терміна “наратив”: 

1) вузьке: “наратив –це складник більш довгих наративних структур” (Abbott, 

2012, p.14); 
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2) широке: “наративи це більш довгі структури навіть, якщо вони можуть містити 

в собі велику кількість ненаративного матеріалу”(Женетт, 1998, с.14). Ці 

наративи ми спостерігаємо в таких жанрах як: трагедія, комедія, епос, 

оповідання, фільм, драма, поезія та проза, як художня так і нехудожня.  

Наразі ніхто з вчених ще не окреслив точного визначення, коли будь-який  

довгий текст перестає бути кваліфікованим як наратив і має називатись якось по-

іншому. Проте, зазвичай, визначальна характеристика – це наративний зв’язок. 

Останнім часом вивчення наративу в гуманітарних науках набуло 

інтенсивного розвитку, що отримав назву наративного повороту, завдяки чому 

акцентування уваги зі слова та речення перемістилося на текст, дискурс та наратив. 

“Від знаку до фрази, від фрази до тексту, та від тексту до більшості практик – так 

умовно можна визначити напрям в якому рухаються гуманітарні дисципліни. Мова 

як головний об’єкт аналізу поступився місцем риториці.” (Падучева, 1995, с.41). 

Наратив, який спочатку був просто об’єктом аналітичного дослідження, набуває 

власної значущості та перетворюється на концептуальну схему. Якщо 

структуралістська думка 1970-1980 рр (Р. Барт, Ж. Женетт, Ц. Тодоров, К. Бремон) 

обмежувались аналізом текстів та  способів розповіді, то наратологія стверджує 

розповідну природу навіть нетекстуальних об’єктів, позаяк, як уже зазначалося вище, 

основне положення наратології полягає в тому, що всі прояви людського життя – у 

той чи інший спосіб оформлені мовою – можливо піддати наративному аналізу. На 

думку У. Р. Фішера, теорія наративу пропонує цілу парадигму вивчення людини та 

суспільства. Дану тенденцію універсалізації наративу в соціогуманітарних науках 

М. Крайсворт визначив як “наративний поворот” (Kreiswirth 1992, p.645).  

Один із наслідків наративного повороту полягає у тому, що дослідження 

наративу відійшло від рамок лише літературних та текстуальних і поширилося на 

інші науки, галузі та сфери, наприклад, релігію, філософію, історіографію, 

культурологію тощо. Останніми десятиріччями ми спостерігаємо вивчення наративів 

в прикладному мистецтві, соціальних та природознавчих науках, науках про 

комунікацію, у медицині та менеджменті. 
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Люди набувають різного досвіду та знань. А зрозуміти та вивчити цей досвід 

можливо лише завдяки описам цього досвіду, а саме, наративам. Наративний 

поворот пов’язаний з усвідомленням важливості розповіді в людському житті. В 

повсякденному житті ми використовуємо наратив як засіб надання змісту або 

осмислення дійсності. Наративи також мають силу переконання. Тож не випадково 

наративи широко застосовують, наприклад, у політичному дискурсі. Людина не 

завжди довіряє слогану, але якщо додати до цього слогану якусь історію – це 

пролунає переконливіше. Реклама без історії  не спонукає – вона лише інформує, і 

лишень завдяки наративам рекламний заклик стимулює необхідну дію. Важливою є 

й інша функція наративу – пояснювальна. Наратив не лише передає події, але і 

роз’яснює та показує причинно-наслідкові зв’язки. Доступність для розуміння 

забезпечується тим, що наратив спрощує реальність. Завдяки цьому наратив 

уможливлює усвідомлення складних ситуацій.  

Наратив є невід’ємною частиною і наукового дискурсу. Наративна 

повсюдність – це те, що ми спостерігаємо в науці сьогодні. М. Крайсворт називає цю 

функцію наративу “поширеною дискурсивною повсюдністю” (Kreiswirth, 1992, 

p.378). Схожу думку обстоює й Д. Шімель, котрого можна було б назвати, у певному 

сенсі, пан-наративістом. Він вважає, що усі наукові праці є наративами і наполягає на 

тому, що успіх ученого значною мірою залежить від того, наскільки успішно він 

здатен донести свої думки до аудиторії (“writing papers with legs”), що, зрештою, 

позначається і на частоті цитування наукової праці. Вплив наративу величезний. Він 

змінює наше мислення і поведінку. Коли ми заглиблюємось в наратив – ми 

занурюємось в змінений ментальний стан: життя складне, а країна історій – легка. 

Історії надають нам відпустку від проблем нашого реального життя. Існують хімічно-

біологічні дослідження впливу історій на хімічний склад мозку: зміна рівня 

окситоцину (гормону, який впливає на психоемоційну сферу, викликаючи більш 

доброзичливе ставлення до інших людей) в крові після того, як людський мозок 

сприймає історію (Shimel, 2012). Отже спостерігається вплив наративу на людську 

свідомість з точки зору біохімічних процесів. Мабуть, це є також одним із чинників 
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наявності наративів в усіх проявах людської життєдіяльності. Людина жадібно 

поглинає історії, вона підсвідомо прагне спокою. Чим більш неспокійним стає наш 

світ – тим більше наративів ми спостерігаємо.  

Чому ж один наратив впливає на свідомість, запам’ятовується, а інші ні? Як 

відтворити “правильну” історію? Як створити такий наратив, який зацікавить, 

запам’ятається та буде існувати довго, впливати на людську свідомість? Знайти і 

систематизувати правила та формули написання відповідно-необхідного наративу – 

ось, на нашу думку, один з предметів вивчення сучасної наратології та явище 

наративного повороту в лінгвістиці нашого століття. Д. Хіт та Ч. Хіт визначають ряд 

універсальних, на їхню думку, чинників успішного наративу у будь-якій сфері 

(SUCCES) 

Simple (простота)   

Unexpected (раптовість) 

Concrete (конкретність) 

Credible (достовірність, довіра) 

Emotional (емоційність) 

Stories (історії)   (Heath C., Heath D., 2008). 

Зазначена схема видається доволі слушною, хоча й потребує певної конкретизації 

залежно від сфери комунікації. Д. Готшаль, наприклад, зазначає, що на нас не 

впливає історія, якщо ми емоційно “не транспортовані”, а саме якщо ми не загубили 

себе в історії. Він пише, що основна формула, яка працює для створення успішного 

наративу – це наявність проблеми та її вирішення (Gottschall, 2013). Тут ми 

спостерігаємо одну з мінімальних умов наративності: причинний зв’язок. Про 

причинний зв’язок як необхідну умову наративності пише ще Б. В. Томашевський на 

початку ХХ століття (Шмід, 2008, c.16). А проте, В. Шмід, сучасний вчений-

наратолог обстоює, позицію про те, що до мінімальої дефініції наративності 

необов’язково включати каузальність (Шмід, 2008, с.17). Звичайно, мінімальна умова 

наративності полягає в тому, що відбувається одна зміна хоча б одного стану. 
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Проте у науковому дискурсі винятково велика роль належить саме каузальності, 

тому ми беремо до уваги  цей момент.  

Тож наратив – це універсальний засіб людського повсякденного спілкування 

та універсальне явище соціального та культурного життя, вартий усебічного 

наукового вивчення. Наратологія являє собою багатогранну науку, своєрідну точку 

перетину багатьох дисциплін. 

 

1.4. Наратив як засіб актуалізації наукового знання 

Платон. Держава. Книга сьома. 360 р. до н.е.: 

“Зробивши це,- сказав я, - уподібни, будь ласка, нашу людську природу з 

огляду на розумову культуру і її відсутність ось до якого стану… Уяви собі, 

що люди ніби перебувають у підземному, подібному до печери помешканні, до 

якого на всю ширину печери веде відкритий для світла вхід. Люди сидять тут 

ще з дитинства, мають скуті кайданами ноги і шию, тож рушитися з місця 

вони не можуть і дивляться лише просто себе,  повернути голову їм не 

дозволяють кайдани. Згори і здалеку падає на них світло вогню, до кого вони 

обернені плечима, а між вогнем і кайданниками проходить вгорі дорога, 

паралельно до якої, вибудуваний невисокий мур, що нагадує перегородку, яку 

штукарі встановлюють перед глядачами і над якою показують своє 

мистецтво” (Платон, 2000, с.209). 

Древньогрецький філософ Платон ще у 360 р. до н.е. презентував свої дискусії 

зовсім ненауковою мовою, однак, кожен його діалог має форму  наукової дискусії. 

Інший приклад – Р. Декарт. Його “Роздуми про метод”, які доводять легітимність 

науки, мають, по суті, форму роману виховання. Учені часто розповідають історії 

про своє знання, формуючи таким чином епопею про те, що само по собі є неепічним 

за своєю природою. Ж.-Ф. Ліотар доводить, що “наукове знання не може пізнати і 

продемонструвати свою істинність, якщо не буде вдаватись до іншого знання-

розповіді, яке є для нього незнанням” (Ліотар, 1998, с.74). Актуалізація наукового 

знання – основна мета наукового дискурсу. Саме тому “в формуванні традиційного 
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знання головує наративна форма” (Ліотар, 1998, с.19). Наукове знання рідко 

обходиться без знання наративного: адже наукове знання на завжди здатне 

легітимізувати себе власними засобами. Проблему легітимації наукового знання 

Жан Франсуа Ліотар розкриває в своїй праці “Стан постмодернізму”. Легітимація – 

це процес, згідно з яким дозволено виконувати умови експериментальної перевірки 

для того, щоб деяке висловлення склало частину цього дискурсу та могло бути 

прийнятим до уваги науковим суспільством (Ліотар, 1998, с.8). Саме задля рішення 

проблеми легітимації, знання викладають у формі оповідей: засіб легітимації, про 

який ми говоримо, вводить заново оповідь як форму обґрунтування (Ліотар, 1998, 

с.29). 

Таким чином, розповідь – завдяки своїй наративній формі – легітимізує 

знання. Очевидно, що сьогодні наратологічні студії неможливо проводити без 

урахування концепції Ж.-Ф. Ліотара. Розкриття природи наративності, демонстрація 

того, як функціонує розповідний механізм узаконення нового знання, вирізнення і 

опис метанаративів – у цьому полягає заслуга філософа у виробленні наратологією 

своїх теоретичних основ. 

Як зазначає Ж.-Ф. Ліотар, знання виробляються і будуть вироблятися для того, 

щоб бути проданими, вони споживаються і будуть споживатися, щоб набути вартості 

в новому продукті. Прагматика наукового дослідження, особливо в аспекті пошуку 

нової аргументації, виводить на передній план винахід нових “прийомів” і навіть 

нових правил мовних ігор”, “маленьке оповідання  залишається зразковою формою 

для творчого і, перш за все, –наукової уяви (Ліотар, 1998, сс.4, 50, 56). Наукову уяву 

віддзеркалюють наукові наративи, які можна розглядати як “мовні ігри” або 

“прийоми”. Наративне знання не докладає зусиль для своєї легітимації, не вдається 

до аргументів чи доведень, проте наукове знання рідко обходиться без знання 

наративного: адже наукове знання не завжди здатне легітимізувати себе лише 

власними, суто науковими, засобами.  

Відомий лінгвіст К. Гайленд (за даними  Google Scholar, один з найбільш 

цитованих вчених у галузі прикладної лінгвістики, автор більш ніж 26 книг та 200 
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статей) застосовує уяву адресата задля вдалого прикладу та створює картинку-

наратив: 

“It’s not difficult to imagine how complicated this can become for students in 

joint degrees or interdisciplinary studies like business studies, for example, where a 

student may have to produce texts in fields as diverse as accountance and corporate 

planning.” (Hyland, 2002, p.390) 

Знаний спеціаліст з комп’ютерної безпеки та риск менеджменту Д. Гір в своїй 

статті “Personal Data and Government Surveillance” (Geer, 2014, p. 90) застосовує уяву 

адресата задля роз’яснення питання захисту особистих даних: 

“Imagine playing a game in public where I ask you a mildly embarrassing 

question, something as mild as, “How many pairs of never used underwear do you 

own?”  

Через тактику звертання до адресата та використовуючи його наративну уяву задля 

деталізованого унаочнення, автор викликає довіру, покращує діалогічну взаємодію  

та пояснює досить складне питання, що приводить до персуазивності інформації. 

Розглянемо ще й такий приклад: 

However, researchers found that this limitation could be overcome by using a 

special code called a concatenated code. Imagine we were using Steane’s seven-

qubit scheme for encoding each qubit (Brown J., 2001, p.21). 

“Уяви собі” пише Платон в 4 ст. до н.е., “imagine” пише Д. Браун в  

XXI ст.н.е. Між авторами – 25 століть, однак як Платон, так і сучасні науковці 

застосовують уяву адресата задля легітимації наукового знання. Через уяву адресата 

формується традиційне знання через наративну форму, що і становить 

дискурсотвірний потенціал наукового наративу.   

 

1.5. Провідні жанри наукового дискурсу як комунікативні події в наративному 

аспекті 

Засновником сучасної теорії мовленнєвих жанрів вважається М. М. Бахтін, 

який ще у 50-х роках ХХ ст. у своїй праці “Проблема мовленнєвих жанрів” написав: 
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“У кожній сфері існують і застосовуються свої жанри, що відповідають специфічним 

умовам даної сфери… Певна функція (наукова, технічна, ділова, побутова) і певні, 

специфічні для кожної сфери умови мовленнєвого спілкування, породжують певні 

жанри, тобто певні відносно стійкі тематичні, композиційні та стилістичні типи 

висловлювань” (М.Бахтін, 1986, с.248). Як зазначає учений, кожна сфера людської 

діяльності випрацьовує свій, часом надзвичайно різнорідний репертуар мовленнєвих 

жанрів. Дослідженням мовленнєвих жанрів також займалися такі вчені, як 

Н. Д. Арутюнова, Г. Вежбицька, Ф.С. Бацевич, J. Swales, Т.В. Яхонтова та ін. Жанри 

визначають по-різному, але перважно як: 

 сукупність об’єднаних в одне ціле мовленнєвих актів, складники мовного 

універсуму певної етнічної культури (Вежбицкая, 1985, с. 269); 

 тематично, композиційно й стилістично усталені типи повідомлень – носіїв 

мовленнєвих актів, об’єднаних метою спілкування, задумом мовця з 

урахуванням особистості адресата, контексту і ситуації спілкування 

(Бацевич, 2004, с.93). 

За Ф.С. Бацевичем, “жанр формується у межах конкретного функціонального 

стилю; останній задає основні координати мовленнєвого жанру” (Ibid.,  с. 96). 

У власне науковому стилі виокремлюють такі основні жанри: монографія, 

стаття, дисертація, анотація, науковий блог, тези тощо. Найхарактернішими є жанри 

наукової статті, монографії та дисертації, які прийнято визначати як первинні 

формати оприлюднення й розповсюдження наукових здобутків. Т. В. Яхонтова 

(2014) відмічає швидкість еволюційних та жанромодифікаційних процесів у сучасній 

науці, спричинених впливом електронних технологій, та зазначає, що англомовна 

наукова комунікація стала транснаціональним феноменом у сучасному 

глобалізованому світі, “постачальником” жанрово-дискурсивних інновацій в інші 

наукові дискурси. Вона розглядає та виокремлює мікрожанр, макрожанр та 

гіпержанр. Вона вважає мікрожанром жанр короткої текстової форми, який 

достатньо міцно пов’язаний з іншим жанром або входить до його складу (наприклад, 

анотація наукової статті). Макрожанр є комплексним жанром. Приклад 
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макрожанру – наукова стаття, у склад якої входять мікрожанри анотації, біографічної 

довідки, подяки. Гіпержанр –великий поліжанровий утвір, у якому жанри і 

макрожанри об’єднуються за принципом лінійних зв’язків. Прикладом гіпержанру і є 

науковий журнал, що вільно об’єднує макрожанри (статті) та жанри (передмови 

редактора, рецензії, оглядові статті, діалогічні дискусії, інформаційні повідомлення, 

рекламу) На думку ученої, виникнення та розвиток жанрів є результатом 

повторюваних соціориторичних ситуацій, а самі жанри – єдності формальних ознак 

змісту та контекстуальних чинників – невід’ємні від цих ситуацій та різноманітних 

контекстів свого функціонування (Яхонтова, 2014).  

Наративізація наукового дискурсу – та сама інновація та актуальна тенденція 

сучасного англо-американського наукового дискурсу. Будь-який науковий текст 

пов’язаний ретроспективно та перспективно з іншими науковими текстами і 

виступає як мікротекст в макротексті наукового спілкування, що є ознакою їх 

інтертекстуальної взаємодії. В свою чергу, інтертекстуальність свідчить про 

наративізацію наукового дискурсу.  

Інтертекстуальність є підґрунтям існування певних жанрів (пародії, переказу, 

рімейку, коментаря, рецензії, реферату, автореферату, відгуку, резюме,  анотації, 

перекладу тощо). У науковому дискурсі інтертекстуальність також є підґрунтям 

наративізації, позаяк вона надає текстам естетичності та персоналізованості. 

Наративізація, на думку Г. Денисової, через інтертекстуальність виконує такі 

функції: неявний спосіб оцінки, прийом переконання реципієнта, засіб 

комунікативного впливу, своєрідний засіб уведення думок, 

контактовстановлювальний засіб, інтерпретаційне знаряддя, спосіб демонстрації 

ерудиції і прийом прикрашання тексту (Денисова, 2003, с.163 -178). 

У сучасному англо-американському науковому дискурсі, принаймні 

останнього двадцятиріччя, спостерігається тенденція до наративізації. 

Інтертекстуальність є підґрунтям  наративізації наукових праць. У свою чергу, 

наративізацію наукової прози можна вважати ознакою інтердискурсивності, а саме, 

взаємодії наукового та інших дискурсів. 



52 
 

У сучасному науковому дискурсі маємо такі наратизовані мікрожанри, як 

епіграф, передмова, вступ, подяка, післямова, що задають наративну тональність 

всьому науковому твору. Причому деякі наукові праці можуть не лише містити 

окремі наративні фрагменти, але являти собою тотальні наративи, як, наприклад, це 

відбувається в історичних науках, почасти – у антропології, лінгвістиці та інших 

науках. Часто-густо стаття або навіть ціла книга створюються в наративному стилі. В 

такому випадку, ідеться про тотальний наратив. Прикладами тотальних наративів у 

досліджуваному матеріалі є, наприклад, такі монографічні дослідження: 

Crystal, D. (2017) Making Sense: The Glamorous Story of English Grammar. 

Crystal, D. (2015) Making a Point: The Pernickety Story of English Punctuation.  

Crystal, D. (2005) The Stories of English.  

Peat, J., Elliott, E., Baur, L., Keena, V. (2002) Scientific Writing: Easy When You 

Know How  

Petzold, C. (2009). Code: The Hidden Language of Computer Hardware and 

Software. Microsoft Press. 

Іноді статті-огляди являють собою екскурси в історію досліджуваного питання і 

написані цілком наративом-флешбек, як от: 

Ryan, M.-L. (1979) Linguistic Modes in Narratology: From Structuralism to 

Generative Semantics. 

Toolan M. (2006) Narrative: Linguistic and Structural Theories. 

Отже, в англо-американському науковому дискурсі ми натрапляємо як на 

тотальні наративи (коли уся праця писана у наративному стилі – мемуари, зрідка – 

монографії), так і на НДФ, або наративні “вкраплення” у науковому дискурсі, які 

мають нечіткі межі та реалізуються у згорнутому або розгорнутому (розлогішому) 

вигляді – від рівня речень до рівня понадфразових єдностей та мікрожанрів 

(передмова, подяка тощо). 
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1.6. Методологія та етапи дослідження наукових наративів 

На думку провідних дискурсологів, сучасна мовознавча парадигма передбачає 

мовознавчі розвідки передусім у широкому аспекті антропологічної спрямованості 

(або антропоцентризму). Антропологічна спрямованість – це принцип, відповідно до 

якого людина є завершенням еволюції світобудови. Сам термін був вперше вжитий в 

добу Відродження. Суть його полягає в тому, що центр Всесвіту переноситься від 

проблем світобачення до конкретних проблем людини. Принцип антропоцентризму 

позиція, згідно якої наукові об’єкти вивчають з позицій їх ролі для людини. Його 

основними властивостями є важливість сучасних наукових досліджень для людини 

та трактовка з позицій людини. Найбільш яскраво особливості антропоцентричної 

лінгвістики проявляються в дослідженнях тексту, оскільки всі мовні реалії набувають 

істинного змісту лише в тексті. Без зазначення того, як та чи інша мовна одиниця або 

категорія беруть участь у створенні певного типу тексту, уявлення про мову буде 

неповним. Текст неможливо вивчати поза людиною, що є його адресатом та творцем. 

Керуючись принципом антропоцентризму, ми розглядаємо роль наукових наративів 

для людини та визначаємо функції наративів в науковому дискурсі. 

Експансіонізм проявляється у виході лінгвістики на зв’язки з іншими науками, 

а також в інтеграції декількох суміжних наук. Поняття експансіонізму як певного 

виду періоду в становленні наукової дисципліни було вперше висунуто на XIV 

Міжнародному лінгвістичному конгресі в Берліні в 1987 році. Принцип 

експансіонізму проявляється у вигляді синтезу різноманітних наук, активного 

діалогу лінгвістики з іншими науками – філософією, логікою, семіотикою, 

психологією, історією, культурологією. Нині без експансіонізму у вигляді інтеграції 

лінгвістики та інших галузей неможлива нова лінгвістична теорія (Алимбетова, 

2016). Принцип експланаторності – це принцип, що реалізовано завдяки дії 

принципів експансіонізму та антропоцентризму. Даний принцип визначив тенденцію 

переходу від “як-лінгвістики” до “чому-лінгвістики”. Керуючись принципом 

експансіонизму, ми розглядаємо історичне походження наративу, зокрема в 

науковому дискурсі, а також підстави щодо появи такого явища, як науковий 
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наратив. Використовуючи синтез лінгвістики, філософії та логіки, ми аналізуємо 

функціональність наукових наративів. За допомогою психології виявляємо вплив 

наративів на сприйняття наукового дискурсу. 

Функціоналізм – принцип, при якому центральною проблемою науки стає 

вивчення функцій об’єкта дослідження, його призначення. Принцип функціоналізму 

диктує, по-перше, розгляд мови за функціями його виконання, по-друге, його 

дослідження як  мовленнєвої діяльності. Принцип функціоналізму основний в 

нашому дослідженні для виявлення та створення типології наукових наративів.  

Семантикоцентризм заснований на уявленні про важливість того боку мови, 

який розкриває комунікативну сутність та безпосередньо пов’язаний з пізнавальною 

діяльністю людини.  

Етнографічний, культурологічний підхід до аналізу дискурсу бере до уваги 

вербальні та невербальні елементи як складники культури. На особливу увагу 

заслуговує внесок у розробку теорії культурної комунікації А. Вежбицької, яка, 

зокрема запропонувала підходи, за допомогою яких можна сформулювати 

культурно-специфічні правила спілкування. Тут ідеться про комунікативну 

компетенцію (термін Д. Гаймса), яка поєднує як суто мовну компетенцію (термін Н. 

Хомського), так і культурну компетенцію. При аналізі наративізації наукової прози 

ми беремо до уваги культурно зумовлену специфіку наукової дискурсивної 

спільноти, англо-американської наукової комунікації. Д. Гаймс наголошує на 

необхідності дослідження “мовленнєвих подій” (speech events). Він розробив 

культурно-комунікативну модель та запропонував класифікаційну сітку – 

SPEAKING grid –  компонентів комунікації: 

S setting of scene – де і коли відбувається подія? 

P participants – хто бере участь? 

E ends / goals / outcomes – чого хочуть досягти комуніканти? 

A act sequence – що сказано та зроблено? 

K key / tonal coloring and manner of speech – яким є емоційне забарвлення? 
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I instrumentalities / channels – які “канали комунікації” (усні, письмові) та 

“коди” (стилі) використані? 

N norms of interaction – чому комуніканти повинні поводити себе саме так? 

G genre / larger textual categories – тип мовленнєвої події (Гаймс, 1974). 

Ми розглядаємо наукові наративи як конституент соціальної та культурної 

реальності. Кожен науковий наратив ми розглядаємо поетапно, використовуючи 

класифікаційну сітку Д. Гаймса, та детально визначаємо тип наративів, їхні функції 

тощо.  

Діалогізм наукового наративу перш за все виражено відкритістю дискурсивної 

свідомості, пластичністю та відкритістю наративу. Інтертекстуальність та поліфонія є 

засобами імпліцитного або експліцитного діалогізму наукових наративів, і якраз і 

свідчать про відкритість та пластичність наративів у науковому дискурсі. 

Характерною ознакою сучасного наукового дискурсу можна вважати конструювання 

автором діалогу з потенційним читачем. Наратив виступає як засіб діалогічної 

взаємодії у мові науки. Наукові наративи зближують адресата з автором, спонукають 

до ведення діалогу.  

Аналіз варіативності розглядає дискурс у широкому плані та зосереджує 

увагу на аналізі сегментів дискурсу, їх системних взаємозв’язках. Під кутом зору 

нашого дослідження, звертаємо увагу, зокрема, на варіативність наративних 

елементів англо-американської наукової прози. 

Ми розглядаємо наративні аспекти жанрової стратифікації англо-

американського наукового дискурсу, його структурно-композиційних засобів. 

Особлива увага приділяється нами прагматичним аспектам наративів та наративізації 

англо-американської наукової прози, а саме, виявленню стратегій й тактик 

наративізації даного типу дискурсу. За допомогою методів теорії риторичних 

структур (RST), а саме, поверхневого дискурсивного парсингу, ми виводимо 

дискурсивні зв’язки наративних аргументів, а згідно з ними – функціональну 

типологію наукових наративів. Поверхневий дискурсивний парсинг – це завдання 
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аналізу відносин частки тексту в частині дискурсу між двома суміжними або 

несуміжними частинами дискурсу. 

Неможливо не зазначити й використання наративного аналізу наукового 

дискурсу в нашому дослідження, адже визначення наративного на відміну від 

анаративного в науковому дискурсі – основна мета даного дослідження.  

Наративний аналіз є  міждисциплінарним методом, що застосовується в 

семіотиці, літературознавстві й лінгвістиці. Він являє собою сукупність методик, які 

визначають глибинні дискурсивні структури. Р. Барт (1987) називав наратив 

універсальною формою мовного існування: “оповідь долає національні, історичні й 

культурні бар’єри, вона присутня у світі, як саме життя” (c.251-252). Ж. Женетт 

(1992) оповідь уважав результатом нарації, а дискурс – актом нарації.  

 

1.6.1. Англо-американський науковий дискурс крізь призму категорій 

наратології 

Основними складниками нарації є час (темпоральність), голос (хто розповідає), 

фокалізація або візуалізація (хто сприймає) та стиль (Herman, Jahn, & Ryan, 2008, 

p.370). Структурні методи наративного аналізу можуть бути продуктивними для 

задач когнітивного та прагматичного моделювання дискурсів різноманітних сфер 

спілкування. Для когнітивного аналізу дискурсу найбільш перспективним є 

структурний підхід, що визначив розвиток наратології. Такий підхід заснований на 

припущенні, що наративи мають спільну структуру, яку можливо аналізувати, 

незважаючи на її складність. Структурний підхід уможливлює різні варіанти 

наративного аналізу: фіксацію в цілісних текстах основних тем, елементів думок та 

стилю, “логіко-часового порядку”, семіотичних рівнів функцій, дій та нарації 

(Р. Барт); акцентування уваги на зв’язку тексту з середовищем та взаємодії слів в 

тексті (Т.ван Дайк); виділення елементів тексту за їх функціями (К. Леві-Стросс, 

В. Пропп); темпорально-упорядкованих речень (У. Лабов); схеми актантів 

(А. Ж. Греймас), моделей наративного кодування (У. Лабов, Й. Брокмаєр, Р. Харре). 



57 
 

Р. Барт (1987) трактує наратив як універсальну форму мовного існування: 

“оповідь долає національні, історичні й культурні бар’єри, вона присутня у світі, як 

саме життя”. Наратив  (від лат. narrare – вербальний виклад) – поняття філософії 

постмодернізму, що фіксує процесуальність самоздійснення як спосіб буття 

оповідного (або як писав Р. Барт, “того, що повідомляє”) тексту. Важливу 

характеристику наративу пропонує І. Кальвіно: “legerezza” – легкість, яку наративна 

уява може вдихнути в pezantezza –  важку дійсність (Calvino, 1988). 

На думку Г. Гадамера, справжня незалежність реалізує себе саме через 

різноманіття наративів: “Все, що є людським, ми повинні дозволити собі висловити”. 

Науковий дискурс – людський витвір, який можна з легкістю передати за допомогою 

наративного різноманіття. 

Від інших дискурсивних зразків наратив відрізняється своїми 

конститутивними характеристиками, функціями та категоріями. Т.ван Дайк вважає, 

що наратив є дискурсом дії, тому наративу властиві такі категорії, як наміри, інтенції, 

цілі й агенти (особистості, що виконують дії). Визначальною характеристикою 

наративу Т. ван Дайк (1989) вважає відповідність оповіді трьом головним 

прагматичним умовам: 

1) максимам спілкування У. Грайса;   

2) анонімності слухача або відсутності цільового адресата; 

3)  оповідь має бути цікавою, добре запам’ятовуватися, створювати свій 

можливий світ, який можна порівняти з реальним світом. 

Учений виокремлює низку макроструктур наративу: 

1) анонсування чи вступну частину –  редукований зміст оповіді; 

2) експозицію як репрезентацію часу, місця, умов, попередніх подій та головних 

діячів; 

3) ускладнення історії шляхом розповіді про непередбачувані слухачем або 

незвичні для нього події, що змінює емоційний стан партнера спілкування або 

зовнішні обставини ситуації (наприклад, в адресата виникає злість, подив, 
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страх); розв’язку подій, що може бути успішною (сильний і слабкий варіанти 

успіху) або неуспішною (Дайк, 1989, сс.64, 65, 168, 194).  

Конститутивні характеристики і функції наративного дискурсу можна 

узагальнити в термінах таких категорій: подієвість, хронотоп, фокалізація. 

 

1.6.2. Поняття “ментатив”, “наратив”, “наративність”, “діалог”, 

“діалогічність” 

Для нашого дослідження визначення типології текстів, а саме розрізнення 

ментативу та наративу має вирішальне значення, так як нас цікавлять суто наративні 

тексти. Як зазначають І. В. Кузнєцов та Н. В. Максимова “наратив і ментатив 

являють собою два основні різновиди сучасних текстів. Перший представлений, 

перш за все, художніми  прозовими текстами; другий – науковими, філософськими 

текстами, а також багатьма текстовими моделями публіцистики, епістолярію, записів 

щоденників” (Кузнєцов, Максимова, 2007, с.55). Де ж в науковому дискурсі 

закінчується ментатив і починається наратив? Як зазначає В. І Тюпа, “наратив не є 

сама розповідь (тобто композиційна форма тексту, відмінна від опису, 

розмірковувань та діалогових реплік; він являє собою текстопороджувальну 

конфігурацію двох рядків подієвості: референтної та комунікативної” (Тюпа, 2001, 

с.7).  

Обгрунтування діади наративу та ментативу можливо побачити в 

загальнофілософській різниці двох атрибутів субстанції – протяжності та мислення. 

Відповідно, в наративі домінує референція до “протяжності” хронотопу, а в 

ментативі – референція до мислення як такого та його мовній формі. Ментатив та 

наратив можливо розуміти як два різних способи розгортання мовленнєво-

розумового твору, як дві різні форми тексту – різні точки зору комунікативного 

складника. Власне, текстовою ознакою у відмінності наративу та ментативу є тип 

розгортання тексту. Перший спосіб, наративний, пов’язаний з моделлю 

текстопородження, в якій домінантними є координати “Хто /Що – Де – Коли: рух 

тексту базується на зміні одного чи одночасно декількох цих компонентів”. Другий 
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спосіб пов’язаний з текстовою моделлю ментативу. Тут рух тексту задають інші 

координати: “Що це означає – Чому це можливо – За яких умов щось трапляється – 

Чим це підтверджується – Яка антитеза до цієї тези”. В цьому випадку в референтній 

зоні складаються відносини між думками, між ідеями (а не між хронотопічно 

локалізованими предметами в їх віртуальній проекції) (Кузнєцов, Максимова, 2007, 

с.58-59).  

Якщо для наративу основною характеристикою є зміна хоча б однієї події 

(імпліцитно або експліцитно) та хронотоп, то для ментативу необхідною умовою є 

зміна думки, мислення, уявлення про світ. 

Філософське уявлення про діалог вперше з’являється у Сократа, який вважав, 

що форма буття особистості стала засобом духовного об’єднання людей в процесі 

пізнання. М. Бубер (1995) сформулював головний принцип справжнього діалога – 

рівність співрозмовників, їх взаємна зацікавленість та взаємна повага. Концепція 

діалогізму отримала розвиток в філософській герменевтиці Г. Г. Гадамера. Теорія або 

наука інтерпретації відома як герменевтика (назва походить від імені грецького бога 

Гермеса, котрий тлумачив простим смертним послання богів). Як дисципліна, 

герменевтика почалася із тлумачення релігійних текстів (згадаймо праці німецького 

теолога Ф.  Шляйєрмахера, автора “герменевтичного кола”, принцип якого полягає у 

такому: частина чогось завжди зрозуміла з точки зору цілого і навпаки, тож 

розуміння – це безперервне взаємоузгодження цілого і частин).  

Особливо важливою є концепція діалогу, сформульована М. М. Бахтіним, 

адже вона поєднує як філософські так і літературознавчі та лінгвістичні аспекти. 

Роботи М. М. Бахтіна стали важливою віхою в науково-філософському осмисленні 

феномена діалогу і в той же час основою філологічної теорії діалога. М. М. Бахтін 

вважав: “Бути – значить спілкуватись діалогічно. Коли діалог закінчується, все 

закінчується…Актуальний зміст належить не одному (однаковому) змістові, а лише 

двом змістам, що зустрілись та стикнулися” (Бахтін, 1986, с.294). Ми розглядаємо 

діалог в таких аспектах: 

1) діалог є загальна основа людського взаєморозуміння. “Діалогічні  
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стосунки – це майже універсальне явище, що пронизує все людське мовлення, і 

взагалі все, що має смисл та значення… Де починається свідомість, там… 

починається і діалог (Аверинцев С. С., Давыдов Ю. Н., Турбин В. Н. и др., 1992, 

с.92).”  

2) діалог як загальна основа всіх мовленнєвих жанрів. “Жанр є не що інше, 

як кристалізована в знаку історична пам’ять, що перейшла на рівень автоматизму 

значень та смислів…Жанр – це представник культурно-історичної пам’яті в процесі 

всієї ідеологічної діяльності” (Аверинцев С. С., Давыдов Ю. Н., Турбин В. Н. и др., 

1992, c.102). 

3) діалог та спілкування не тотожні, але спілкування містить діалог як 

форму спілкування. 

 М. М. Бахтін  особливо наголошує на діалогізмі в наративах. Для Бахтіна 

кожна історія і кожне слово є багатоголосими (поліфонічними); їх зміст визначається 

численними попередніми контекстами, в котрих вони використані. М. М. Бахтін 

називає це “діалогічним принципом” дискурсу, внутрішньо властиву йому 

інтеріндивідуальність: кожне слово, речення або оповідь має сліди всіх тих суб’єктів, 

можливих та реальних, котрі коли-небудь використовували це слово, речення чи 

наратив (Брокмаєр, Харре, 2000).  Такої ж думки дотримуються і вчені Е. П. Нілсен, 

Д. Герман, М. Ян, М.-Л. Р’ян, котрі уклали Енциклопедію наративної теорії: “навіть 

якщо автори використовують нарацію не від першої особи, вони наповнюють свої 

історії діалогом так, ніби герої можуть говорити від себе” (Herman, Jahn, & Ryan, 

2008,  p.6). 

Ми стверджуємо, що дослідницькі та експериментальні можливості наративу 

складним чином переплетені з самою мінливою дійсністю. 

 

1.6.3. Хронотоп наукового наративу. Проспекція та ретроспекція у наративах 

англійської мови науки 

Категоріальний статус для наративного дискурсу має специфіка його 

хронотопу – просторово-часової системи координат, що організовує континуум, в 
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якому розгортаються події наративу (Татару Л. В., 2009). За М. М. Бахтіним (1975) 

для хронотопу є характерною “темпоралізація” простору і “спеціалізація” часу 

(с.196-238). Слово походить від грецьких слів: chronos ( час) та topos  (простір). 

Джеральд Принс визначає хронотоп, як відношення часових і просторових категорій. 

Термін позначає взаємозалежність простору й часу в текстах. Тексти і класи текстів 

моделюють дійсність і створюють картини світу стосовно різних хронотопів 

(різноманітних видів часо-просторових комплексів) (Prince, 2003, p.13). 

Темпоральні характеристики наративу визначають різницю між часом історії 

та часом дискурсу, а також значення граматичних дієслівних форм для часу історії та 

часу дискурсу. Час наративу складається з таких елементів:  

1) порядок, в тому числі розбіжність часу дискурсу та часу нарації;  

2) частота як кількість згадувань про події в дискурсі;  

3) тривалість – співвідношення часу перебігу подій історії з часом їх викладу в 

дискурсі. 

Тривалість пов’язана з категорією темпу нарації. Виділяють два типи 

наративного часу: подієвий (рух від  минулого до майбутнього) та циклічний, 

пов'язаний з інтертекстуальністю та стереотипністю розвитку сюжету наративу. 

Циклічність, зумовлена всеосяжною інтертекстуальністю наративу, виявляється в 

темпоральній поліфонії наративного дискурсу. Портер Ебот роз’яснює, яким чином 

час наративного дискурсу співвідноситься з часом історії. Вчений виділяє три 

найбільші способи, якими час наративного дискурсу може депортувати з часу історії: 

1) реорганізація порядку розкриття події (пролепсіс та аналепсіс); 2) збільшення або 

зменшення часу, що присвячено окремим подіям (сповільнення - retardation); 3) 

повтор моментів або епізодів в історії (Abbott, 2012, p.242). Ці способи мають такі 

назви: 

1) пролепсіс – флешфорвард – погляд уперед;  

2) аналепсіс – флешбек – погляд назад; 

3) ретардація - сповільнення наративного дискурсу (Abbott, 2012, pp. 240, 

248). 
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Як зазначає П. Ебот, наратив – це головний спосіб, яким людство організовує 

своє розуміння часу. І може здаватись головним подарунком наративу та 

найбільшою вигодою, яка має еволюційний сенс. Причина полягає в тому, що ми - 

єдиний вид на Землі зі свідомим розумінням як мови так і часу, тому необхідним є 

механізм виразу цієї свідомості. Наратив дозволяє подіям самим створювати порядок 

часу (Abbott, 2012, p.3-4). 

Де б ми не знаходились в цьому світі, ми намагаємось зрозуміти, що ми 

бачимо не лише в просторі, а і в часі. Просторові характеристики наративу налічують 

три варіанти простору: 

1) простір реального світу;  

2) суміш простору реальності та вигадки, що продиктоване як бажанням 

наратора прикрасити свою розповідь, так і потребою в конструюванні 

власного “я”, дії якого в наративі більш привабливі та ідеальні, ніж в 

реальності; 

3) простір ірреального світу / паралельних світів. 

 

1.6.4 Проспекція та ретроспекція у наукових наративах  

Зміна стану – необхідний складник наративізації дискурсу. Мінімальною 

умовою наративу є наявність зміни стану. Одним із засобів реалізації часових та 

просторових понять в науковому дискурсі, а також ознакою наративізації, є 

проспекція та ретроспекція. Як зазначає І. Р. Гальперін (2006), ретроспекція і 

проспекція – “перепочинок” в бігу лінійного розгортання тексту. Через ці категорії 

здійснюється той процес, без якого неможливо осмислення того, що відбувається: 

1) відновити в пам’яті читача раніше надані відомості або повідомити йому 

нові, що стосуються минулого та необхідні для розуміння шляхів 

подальшого розгортання розповіді; 

2) надати можливість переусвідомити ці відомості за нових умов, в іншому 

контексті, враховуючи те, що було сказане до ретроспективної частини; 
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3)  актуалізувати окремі частини тексту, ті, що опосередковано стосуються 

змістовно-концептуальної інформації (Гальперін, 2006, c.104).  

Проспекція об’єднує різні мовні форми  стосовно того, про що ітиметься у 

наступних частинах тексту. Подібно до ретроспекції, проспекція – один із засобів 

розповіді, який надає читачеві можливість краще збагнути зв'язок та зумовленність 

подій та епізодів.  

В науковому дискурсі проспекцію та ретроспекцію реалізовано різними 

способами. Ми спостерігаємо ці категорії в структурних наративах, до яких належать 

наративи анонсування (наративи-флешфорвард), наративи-флешбек, наративи-

дигресії, наративи-підсумовування.  

Категорії проспекції та ретроспекції можуть бути реалізовані в науковому 

дискурсі за допомогою цілої низки наративів. Проспекція та ретроспекція створюють 

змістові зв’язки між компонентами наукового дискурсу, що стосуються попередньої 

або наступної інформації. Проспективно-ретроспективний характер комунікативно-

пізнавальної діяльності вченого виражає динаміку розгортання старого і нового 

знання, а отже, є ознакою подієвості та зміни стану, що, в свою чергу, є ознакою 

наративізації наукового дискурсу. 

 

1.6.5. Фокалізація. Авторська персоналізація та ідентифікація. Поліфонія 

Ракурс репрезентації дискурсу впливає на якість сприйняття дискурсу. 

Репрезентацію дискурсу аналізують з різних позицій та рівней. У 80-ті роки 

минулого століття з’являється ще один комунікативний рівень – рівень фокалізації, 

де відбувається вербалізація зорової перспективи і, відповідно, фокалізатора – 

відправника цієї втіленої у слова зорової інформації та її отримувача. Поняття  було 

введено Ж. Женеттом (1998), котрий, посилаючись на термін “фокус нарації”, 

запропонований Бруксом та Ворреном (1943), розробив свою типологію 

перспективи, використовуючи термін “фокалізація”. Це поняття визначається вченим 

як “обмеження поля, тобто наративної інформації по відношенню до того, що 
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зазвичай називають “всезнання” (Genette, 1983, p. 49). Женетт поєднує три різні 

характеристики наратора:  

1)  його знання;  

2) його здатність до інтроспекції;  

3) його точка зору. Якщо зосередитись на останній рисі, трьом ступеням 

фокалізації відповідають такі  типи точок зору: 

1) “нульова фокалізація”: оповідь ведеться від зору всезнаючого наратора; 

2) “внутрішня фокалізація”: оповідь ведеться з точки зору персонажа; 

3) “зовнішня фокалізація”: оповідь ведеться з точки зору об’єктивного 

наратора.  

Фокалізація впливає на наше сприйняття дискурсу, на те, що ми відчуваємо та 

думаємо. П. Ебот (2008) зазначає, що фокалізація істотно впливає на наше ставлення 

та думки під час читання. Коли ми чуємо розповідь, ми маємо різні за сприйняттям 

думки та відчуття, таким же чином ми отримуємо думки та відчуття завдяки своїм 

очам (p.74). Ми описуємо фокалізацію як точку, з якої (або очі, якими) нам надано 

бачення події. Фокалізація – позиція або здатність усвідомлення за допомогою якої 

ми “бачимо” події в наративі. 

У британській та американсьій літературі для даного поняття  

використовується термін “точка зору”. Однак, точка зору – більш загальне поняття і 

часто включає концепт авторського голосу. Фокалізація  ̶̶  більш складне поняття, але 

більш точне. П. Ебот розглядає фокалізацію та голос як концепти-компаньони. 

Обидва передають сприйнятливість: перший через те, що ми “бачимо”, другий – 

через те, що ми “чуємо” (Ебот, 2008, p. 233). Вольф Шмід зазначає, що центральна 

категорія наратології – це “точка зору” (Шмід, 2008, с.106). Поняття “точка зору”, яке 

було введено Г. Джеймсом в есе “Мистецтво роману” (James, 1884), та 

систематизовано П. Лаббоком, зазвичай позначає “ставлення наратора до оповідки” 

(Лаббок, 1963). В. Шмід  визначає “точку зору” в наратологічному плані, як 

утворений зовнішніми та внутрішними факторами вузол умов, що впливають на 

сприйняття та передачу подій. Без точки зору немає історії (Шмід, 2008, c. 117).  
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Один з важливих дотичних моментів – поліфонія. В основі поліфонії лежить 

процес виявлення голосів та зв’язків між ними (Phillips, Jorgensen, 2004). Голоси – 

особистості, які беруть участь в конструюванні ідентичності – завжди присутні в 

дискурсі та можуть бути представлені по-різному. Ідентичності учасників дискурсу, 

як правило, виражені займенниками, що дозволяють здійснити тактику 

дистанціювання або зближення (солідаризації). Таким чином, при аналізі 

реконструкції інституціональної або професійної ідентичності важливим показником 

виступає використання займенника “ми”, яким співрозмовники позначають свою 

належність до організації та відповідно транслюють відчуття солідаризації з 

процесами, що описані. Використовуючи займенник “ми” /we автори включають 

читачів до єдиної інформаційної площини, реалізуючи таким чином категорію 

діалогічності в дискурсі. Можливим є і акцентування свого внеску в дослідження для 

його спільного з читачем розгляду, що також досягається за рахунок варіювання 

голосів (Rhoutyz, 2013).  

В. Шмід розрізнює таких нараторів: 

1. Авторська розповідь першого рівня (гетеродієгетичний наратор в 

екстрадієгетичній ситуації). Гетеродієгетичний наратор позиціонується у тексті твору 

як оповідна інстанція поза межами викладеної історії з одночасною презентацією 

себе як джерела інформації, оцінного ставлення, тенденційності викладу, окреслення 

емоційності твору тощо. Тобто йдеться про наратора, який перебуває поза межами 

викладеної історії як її учасник, однак присутній в розповіді про неї, будучи 

співрозмовником чи спостерігачем, граматично виявляється як виклад від першої 

особи. 

2. Авторська розповідь другого рівня (гетеродієгетичний наратор у 

інтрадієгетичній ситуації). Поняття гетеродієгетичного наратора в інтрадієгетичній 

ситуації  означає такого наратора, який репрезентує історію, де він відсутній у будь-

якій формі, а граматично виявляється як виклад від третьої особи. 

3. Персонажна розповідь першого рівня (гомодієгетичний наратор в 

екстрадієгетичній ситуації).  



66 
 

4. Персонажна розповідь другого рівня (гомодієгетичний наратор в 

інтрадієгетичній ситуації). Читач мимоволі ототожнює “я-виклад” із голосом автора, 

тому ілюзія його присутності в нарації посилює комунікативний складник рецепції. 

На відміну від гомодієгетичного наратора, що кореспондує екстрадієгезис, тут 

відбувається активніше дистанціювання наратора, який розповідає певну ситуацію. 

Цей тип викладової стратегії класифікується як автобіографічний наратив або, за 

визначенням В. Шміда, - автобіографічний наратор (Шмід, 2008, с.93). 

Намагання наратора відтворити певну ситуацію якомога більш переконливо та 

аргументовано, зазвичай, розширює компетентнісні межі викладу, тому 

трансформація інтрадієгетичного викладу в екстрадієгетичний видається майже 

неминучою.  

Щодо наукового дискурсу, то йому притаманна більша регламентованість ніж 

художньому, і зміна голосів тут не дуже популярний метод викладу, хоча і 

зустрічається у наукових наративах. Наприклад, науковий наратив–посвята у 

монографії з комп’ютерного дискурсу: 

To my parents, who gave me the determination to seek out the truth, and the sense of 

humor necessary to deal with it when I found it (Cargill, 1989, p. 1). 

Наведений приклад – це персоналізований виклад з особистісно-рецептивною 

зорієнтованістю.  

Наукові наративи  дещо змінюють ракурс подання дискурсу. Науковим 

наративам часто-густо притаманна поліфонія та мішана фокалізація, що приводить 

до ширшого кута розгляду предмета, детальнішого пояснення, уточнення та 

аргументації. В свою чергу, поліфонія та мішана фокалізація є ознаками наративізації 

наукового дискурсу.   

 

1.6.6. Зміна стану та подієвість. Креативність та інтрига 

З точки зору структуралізму, до наративів належать не лише роман, повість та 

оповідання, але й п’єса, кінофільм, балет, пантоміма, картина, скульптура і т.д., 

оскільки зображене в них володіє часовою структурою та містить деяку зміну стану 
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(Шмід, 2008, c. 14). Задля розуміння наративності, розглянемо поняття “зміна стану”. 

Мінімальну умову наративності В. Шмід (2008) визначає в тому, що відбувається 

принаймні одна зміна стану. “Зміна ситуації, як умова наративності, враховує такі 

структурні риси: 

1) наявність темпоральної структури з принаймні двома станами – 

вихідним і кінцевим; 

2) еквівалентність вихідного та кінцевого станів, тобто одночасна схожість 

та контраст між ними; 

3) віднесеність зміни стану до одного і того ж суб’єкта дії, або до одного і 

того ж елемента ситуації” (с.16).  

Аналіз наративів не може обмежуватися лише одним поняттям зміни стану. 

Тут є необхідніми категорії, що дозволяють розрізняти зміни за їх релевантністю для 

оповідки. Таку категорію ми знаходимо в понятті події.  Перша спроба визначити 

феномен подієвості належить Гегелю, який запропонував встановити різницю між 

тим, що просто відбувається, і певною дією, яка в епічному творі набуває форми 

події. Чітке відмежування подієвості від природних процесів було сформульовано 

Ю. М. Лотманом: “подія мислиться як щось таке, що відбулося, хоча могло і не 

відбутись” (Лотман, 1996: 285). Специфіка наративного дискурсу полягає в тому, що 

він наділяє факт чи певну сукупність фактів статусом події. Чітке розуміння 

подієвості та події допомагає  визначити, що саме є наративним в науковому 

дискурсі, а що неможливо піддати наративному аналізу. 

П. Рикер визначає подію як “те, що могло відбутися по-іншому” (Рикер, 2000, 

c. 115). Грунтовну  спробу розробки комунікативної події здійснив В. Шмід (2008). 

Учений визначає подію як “дещо позачергове, неочікуване, нетривіальне…Подія 

полягає в декотрому відхиленні від законного, нормативного в даному світі, в 

порушенні одного з тих правил, дотримання яких зберігає порядок та устрій цього 

світу…Основна умова події – це його реальність або фактичність. З фактичністю 

пов’язана інша умова подієвості: результативність… Повноцінна подія передбачає і 

цілий ряд інших умов…(c.22), а саме: реальність; релевантність; 
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результативність; непередбачуваність; незворотність; неповторюваність; 

послідовність (консекутивність) (зміна спричиняє наслідки в мисленні і діях 

суб’єкта), причому вказані критерії підлягають градації (це означає: події можуть 

бути більш чи менш “подієвими”) (Шмід, 2001, с.268-269). 

В.Тюпа зазначає, що при всьому різноманітті визначень та підходів до 

феномена подієвості сутнісними ознаками події є такі: 

1) сингулярність – це єдиність, одноразовість, беспрецендентна виділеність 

декотрої конфігурації фактів; 

2) фрактальність – обмеження (наявність початку та кінця) відрізку життя, 

що оповідається і який при оповіді, в свою чергу, поділяється на епізоди та ще 

більш дрібні фрагменти; 

3) інтенційність – невіддільність події від свідомості (В.І.Тюпа, 2015). 

Дані ознаки події як ознаки 

наративів притаманні і 

науковому, зокрема англо-

американському, дискурсу. 

Наративи наукового дискурсу 

показують зміну стану як 

імпліцитно, так і експліцитно, при 

цьому подія наукового наративу 

завжди конкретна. Прикладом  

наукових наративів з 

імпліцитною зміною стану є 

наративні обкладинки наукових 

книг. Наведемо декілька 

прикладів. У монографії з 

програмування: Robin Nixon 

“Learning PHP, MySQL and 
Джерело:https://www.amazon.com/Learning-PHP-

MySQL-JavaScript-Javascript/dp/1491918667 
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JavaScript” – автор розміщує на обкладинку білок. MySQLбаза викликає певні 

асоціації, адже тут спостерігається асоціативна гра слів: SQL – squirrel. Три білки 

уособлюють три складники контенту книги (три мови програмування), а також 

приховано імплікують певну історію – початок, кульмінацію подій та кінець. Ще 

одна імплікація: understanding and mastering (cracking) computer coding is a tough nut 

to crack, but it’s fun. Крім цього, білки мають певний лінгвокультурний потенціал 

(згадаймо білку Рататоск з дерева Іггдрасіль – своєрідного “посередника” комунікації 

епохи давньогерманського епосу).  

Книга K. L. P. Turnbull “Language Development From Theory to Practice”. Ми 

бачимо двох діточок, які спілкуються в своїй кімнаті. Цим зображенням автор 

наголошує: необхідно розвивати мову практично, а не лише теоретично. Ми 

спостерігаємо наратив міметичного типу, ми є свідками взаємодії дітей, яка, 

зрештою, стимулює розвиток мовлення. Отже, результативність подіїї є очевидною. 

У даному невербальному наративі також імплікується гра як важливий елемент 

опанування мови. 

Доказом наративності даних 

обкладинок можуть слуговати думки 

відомого британського математика, логіка та 

філософа А.Н. Вайтхеда: подія починається 

як наслідок, спрямований у минуле, а 

закінчується як причина, спрямована у  

майбутнє, адже  події минулого іманентно 

присутні в подіях майбутнього; минуле 

об’єктивно існує в теперішньому часі, яке 

переходить в майбутнє  (Whitehead, 1990, с. 

165, 592,). 

Наративні обкладинки – це “причина, 

Джерело:https://www.amazon.com/Lang

uage-Development-Theory-Practice-

3rd/dp/0134170423 
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спрямована в майбутнє”, анонс інформації, що міститься у книзі. Наслідок, причина, 

темпоральність та результативність – ознаки подієвості обкладинок, а отже, і 

наявності  наративного модусу. 

За П. Рікером (2000), нарацію не можна зводити лише до певної дискурсивної 

практики, але нарація являє собою особливий спосіб розуміння життя: креативний - 

на противагу виключно логічному. В науковому наративі саме креативність, що 

істотно доповнює логічність, але не применшує останню, є характерною рисою, що 

відрізняє наратив від анаративу.  

Інтрига – риса, яка відрізняє наратив від анаративу. Інтерес адресата до 

наукового відкриття посилюється завдяки введенню інтриги у науковий дискурс. 

Наративний дискурс, що містить  інтригу певного типу, надає викладеним фактам 

подієвий статус, що припускає їх імпліцитний зміст, потенційне розуміння (Тюпа, 

2002: 11). Так, інтрига в невербальних наукових наративах репрезентується через 

імплікацію потенційної історії, створеної в уяві адресанта та адресата. Наведемо 

приклад наукового наративу, який є суцільною інтригою:  

If you bought this book to learn about the latest methods for writing Java 

applets or to learn how to write your own VBx controls, take it back and get a refund. 

This book is not about Windows programming, at least not yet. Of all the 

programmers in the world, the great majority seem to be writing programs that do 

need Java applets and VBx controls. This book, however, is for the rest of us: that 

tiny percentage who write software for real-time, embedded systems. This is the 

software that keeps the world working, the airplanes flying, the cars motoring, and 

all the other machinery and electronic gadgets doing what they must do out in the 

real world. (Crenshaw, 2000, p. xi). 

У наведеному наративі актуальність наукової праці аргументується саме за 

допомогою інтриги. 

На підставі викладено вище, ми визначаємо науковий наратив як 

інтенційний, послідовний, зв’язний, подієвий дискурс або фрагмент такого дискурсу, 

що містить передусім авторську креативність, а, у деяких випадках, і інтригу, а також 
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надає переважно якісну інформацію (порівняно з кількісними фактами) задля 

максимальної доступності розуміння наукової праці та привертання уваги до об’єкта 

дослідження. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

 

Виявлення механізмів тексто- та дискурсотворення, контекстуальної специфіки, 

аналіз засобів зв’язності та інтеграції дискурсів зумовлюють перехід  до нового етапу 

лінгвістичних досліджень – активного залучення наратологічної та герменевтивної 

парадигми – у широкому сенсі – до традиційних дискурсивних розвідок. Англо-

американський науковий дискурс, як інституційний та аргументативний тип дискурсу 

видозмінюється та поступово перетворюється на більш наративізований виклад. Усе 

більшої наративізації зазнають як монографії, так і наукові статті. Взаємодія наукового 

та художнього дискурсів і приводить до появи модифікацій жанрів та жанрової дифузії. 

У сучасному науковому дискурсі маємо такі наратизовані мікрожанри, як епіграф, 

передмова, вступ, подяка тощо. Крім цього, у науковому дискурсі зустрічаються 

нечисленні тотальні наративи (коли усю працю написано у наративному стилі, 

наприклад мемуари, та, іноді, скоріш, як виключення – монографічні дослідження). 

Переважна більшість наративів у науковому дискурсі має вигляд наративних 

дискурсивних фрагментів, або НДФ, котрі є своєрідними “вкрапленнями” у науковому 

дискурсі. Вони мають нечіткі межі та реалізуються згорнуто або розгорнуто, на рівнях 

від речення до понадфразових єдностей та мікрожанрів (наприклад, передмова, подяка). 

Використання наративів є особливістю англо-американського наукового 

дискурсу та його невід’ємним складником. Нарація в сучасному науковому дискурсі 

функціонує у контексті інтертекстуальності, транстекстуальності та 

інтердискурсивності. Діалогізм наукового наративу зумовлюється пластичністю та 

відкритістю наукового дискурсу, частиною якого є наративні фрагменти.  

Науковий дискурс завжди передбачає аргументацію, адже основна мета 

наукового дискурсу – переконання. У процесі аргументування мовець реалізує себе як 

мовна особистість, таким чином, науковий дискурс набуває персоналізованності, яка 

передається у науковому дискурсі, зокрема, за допомогою наративів.   

Наукові нартиви мають власний хронотоп, їм властива поліфонія, фокалізація, 

подієвість, зміна стану, креативність та інтрига, інтертекстуальність та 
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інтердискурсивність, естетичність, образність, емотивність. Складність лінгвальної 

природи наукових наративів, багатобічність їхньої природи та необхідність їх 

адекватного декодування потребують застосування комплексної методики дослідження.  

 

За матеріалами першого розділу опубліковано дві статті у періодичних журналах 

за кордоном (Shelkovnikova, 2017a), (Shelkovnikova, 2017b), тези закордонної 

конференції (Shelkovnikova, 2016), три статті у фахових журналах України 

(Шелковнікова, 2016), (Шелковнікова, 2014), (Шелковнікова, 2013), одна стаття у 

співавторстві (Ільченко, Шелковнікова, 2008).   
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РОЗДІЛ 2 

ДИСКУРСИВНО-РИТОРИЧНІ АСПЕКТИ НАУКОВИХ НАРАТИВІВ 

 

2.1. Науковий дискурс в аспектах класичної та неориторики 

Науковий дискурс пройшов довгий шлях, проте основна його мета – 

інформувати та переконати адресата залишається незмінною. Наративізація 

сучасного наукового дискурсу слугує поліпшенню ефективності наукової 

комунікації. 

Розмежування наукового та художнього стилів сталося в Олександрійський 

період (ІІІ ст. до н.е.), коли в грецькій мові, що розповсюдила свій вплив в той час на 

весь культурний світ, створюється наукова термінологія. Арістотель виділяє три 

важливі характеристики стилю: 

 Зрозумілість (clarity) (Аристотель, c.36) 

 Витонченість (elegance) (Аристотель, c.40) 

 Відповідність до предмета (appropriateness) (Аристотель, c. 42). 

Традиції Арістотеля продовжив Цицерон (106 – 43 до н.е.), котрий зробив 

істотний внесок у риторику. У своїй роботі “De Oratore” ( книга ІІ розділ 64) 

Цицерон пише, що “мова повинна бути простою, а стиль плавним”. В епоху 

Відродження науковці прагнули передусім стислості і точності наукових описів та 

намагалися уникати зайвих емоцій. На теренах нашої Вітчизни, ще в 1632 році на 

базі Київської братської та Лаврської шкіл утворилася Києво-Братська колегія, 

засновник якої, Петро Могила, побудував тамтешню систему освіти за 

європейськими зразками, викладання в якій, як і в інших європейських 

університетах, проводилося латиною. Згодом колегія (яку по праву вважають 

спадкоємицею стародавньої Київської Академії, заснованої ще Ярославом Мудрим) 

отримала назву Києво-Могилянської академії, яка під такою назвою існувала від 

1659 до 1817 року.  
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Тривалий час латина була універсальною мовою науки, згодом такого статусу 

поступово набуває англійська. Зразком наукової мови стає логічний виклад Ньютона. 

Нині англійська мова набула статусу мови міжнародного наукового спілкування, 

справжньої lingua franca. Тож питання риторики наукової комунікації завжди на часі. 

 

2.1.1. Етос, пафос, логос та кайрос наукових наративів 

Одним з перших  класичних наукових праць можна вважати доробок 

Арістотеля. В своїй праці “Мистецтво Риторики” Арістотель визнавав три способи 

мовного переконання:  

1. logos - логос (логіка) 

2. pathos - пафос (емоції) 

3. ethos - етос (довіра до автора) (Аристотель, c.2) 

Існує також четвертий спосіб - kairos (відповідність часу, місця, ситуації), про який 

не слід забувати. Нині науковці, можливо і не використовуючи цей термін,  

наголошують на важливості того, що Арістотель називав kairos - використання 

належного часу, місця і ситуації (Kinneavy, Eskin, 2000). Науковим наративам, 

зокрема англо-американського наукового дискурсу, притатаманні зазначені вище 

способи. За допомогою наративів можна передати логос, пафос та етос. Наведемо 

приклади. 

Логос: Opinions aren’t facts. As Harvey Sacks remarks in his Lectures on 

Conversation, “one of the characteristics of opinion is that it’s something lay people 

are entitled to have when they’re not entitled to have knowledge” (1992: I.33). 

Everyone is entitled to their own opinion, on all those matters that are matters of 

opinion. One can, of course, disagree with the opinion they hold, but to deny their 

entitlement to have an opinion is to challenge their individual identity. Facts, on the 

other hand, are what people already agree on, what they can demonstrate; one 

doesn’t need to argue about them, but just to inform people. Facts are kept tidily on 

display for company in the living room; opinions are stacked up in a kind of back 
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room, where company need not visit, and where they have no right to criticize. 

(Myers,2008, p. 4). 

Пафос: To enter an academic discipline is to become disciplined: trained to 

habits of order through corrections and chastisements that are “assumed to be 

salutary” by one’s teachers. Scholarly commentators have variously alluded to the 

academic disciplines as “silos,” “barricades,” “ghettos,” and “black boxes,” using 

metaphors of containment that implicitly critique the intellectual constraints imposed 

by disciplinary structures. Yet disciplinarity remains a robust and even sacred 

concept. University of California chancellor Clark Kerr is said to have described the 

mid-twentieth-century research university as “a series of individual faculty 

entrepreneurs held together by a common grievance over parking,” and his censure 

still rings true six decades later: academics often seem more intent on fencing off and 

tending their own patches of disciplinary turf than on seeking common ground.  

(Sword, 2012, p. 12). 

Етос: My advisors were scientists at a level of accomplishment I never 

imagined I could reach, yet they challenged me to develop and present my own ideas. 

They pushed me to recognize that I had to do more than just present my results; I had 

to reach for new knowledge and understanding. They taught me that to do good 

science, you have to develop intellectual courage and embrace living outside of your 

comfort zone. (Schimel, 2012, p. 190). 

Етос+Пафос+Логос: As the Nobel physicist Stephen Hawking (1993: 44) 

notes:“A theory is a good theory if it is an elegant model, if it describes a wide class 

of observations, and if it predicts the results of new observations. Beyond that it 

makes no sense to ask if it corresponds to reality, because we do not know what 

reality is independent of a theory. “ 

In other words, there is always going to be at least one interpretation for 

research data and the fact that we can have these competing explanations shifts 

attention to the ways that academics argue their claims. We have, then, to look for 

proof in the textual practices for producing agreement. (Hyland, 2009b, p. 11) 
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Тривалий час наукова риторика базувалася на правилах. формальної логіки. 

Один із засновників неориторики, С. Тулмін, створив теорію аргументації, яка мала 

“виправити” недоліки формальної логіки. Зокрема, він визначив структуру 

аргументів (Toulmin, 2003, p. 28). За його моделлю, аргументація – це обґрунтування 

судження, відповідно, аргумент – це засіб обґрунтування. Перший елемент 

аргументації “твердження” (claim) –  висловлення точки зору в формі обстоювання 

поглядів або критики. Твердження – основна теза (це може бути умови, висновок, 

думка тощо, власне, це те, що автор намагається довести). Другий елемент – “дані” 

(data), для підтримки “твердження” та для протидії можливим сумнівам і закидам. 

Дані – це конкретні факти, статистика, свідчення, приклади, думки експертів. Власне, 

це засоби доказу. Засоби обґрунтування та правомірності – це “підґрунтя” (warrant) 

Підгрунтя – це обґрунтування твердження. Зазначені три елементи є обов’язковими 

для кожного аргумента. В розширеній моделі учений зазначає ще три можливі 

додаткові складники: “підтримка” (backing), або додаткові дані задля більшої 

переконливості (персуазивності), “контраргумент та застереження” (rebuttal), які 

можуть стосуватися як твердження, так і даних та підґрунтя; та “маркер 

достовірності” – категоричної (типу “завжди”, “ніколи”, “обов’язково”) або 

некатегоричної (на зразок “можливо”, “ймовірно”, “іноді”) (qualifier). За С. Тулміном, 

мета аргументації – максимально наблизитися до істини, що повністю збігається з 

доконечною метою наукового пошуку (Ibid., p. 28). Його модель - це популярна 

формула аргументації, зокрема, наукової. Наведемо дотичний приклад наративу-

аргументації: 

There are two or three schools of thought on the way to handle such errors. 

Some programmers like to have each routine report its own error to the console. The 

Unix functions tend to work this way. Others feel that library routines should never 

produce output but, at the very most, should return an error code for the caller to 

handle. For real-time embedded systems, my typical approach is the same as for the 

underflow handler: fix the number and don’t even report the error. At first glance, 

this may seem almost criminally negligent, but it’s often the best response, as the next 
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example illustrates. I’ll return to the square root function. You may think a negative 

argument is a serious problem — one that implies a bug in the program, and 

therefore one that needs serious action. But suppose the number should have been 0, 

but merely came out as a very small negative number because of round-off error. In 

such a case, crying wolf is inappropriate. The program is working properly, and the 

function should simply return a result of zero. (Crenshaw, 2000, p. 28). 

Наративізація наукового дискурсу здатна істотно посилити фактуальний 

матеріал наукового доробку завдяки ефектним аргументам (прикладам, каузаціям, 

поясненям та уточненням, посиланням на авторитети, вираженим наративними 

засобами тощо). 

Науковий виклад має ряд спільних характеристик незалежно від фаху. Йому 

притаманні: логічна послідовність висловлювання; упорядкована система зв’язку 

між частинами; прагнення до точності, стислості, однозначності. Чи властиві мові 

науки емоційність те експресивність? Так, звичайно, але вони передаються у 

своєрідний спосіб. Одним із засобів емотивності в науковому дискурсі є спосіб 

розповіді, або нарації.  

 

2.1.2. Персуазивність наукових наративів 

Під персуазивною комунікацією (або персуазивною мовленнєвою діяльністю) 

зазвичай розуміють комплексну мовленнєву діяльність з метою зміни або 

формування конкретного ставлення у адресата (Mann 1999, p. 1). Багато лінгвістів 

трактують персуазивність як “тип ментальної мовленнєвої взаємодії комунікантів, 

при якій адресат здійснює спробу переважно вербального впливу на ментальну 

сферу реципієнта з метою зміни його поведінки (Логинова 2005, c. 24). 

Персуазивна комунікація здійснюється через конкретні персуазивні дії: 

переконання, зміна переконання, вмовляння. Основоположна функція персуазивної 

мовленнєвої дії – вплив на адресата. Мета такого впливу – зміна адресатом своєї 

інтерпретації дійсності на користь адресанта, тобто його ставлення і, як наслідок, 

його поведінки. Персуазивність в науковому дискурсі є обов’язковим складником, 
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адже мета наукового дискурсу – переконати адресата. Засоби реалізації 

персуазивності в науковому дискурсі включають різноманітні стратегії і тактики. 

Оцінювання та аргументування відіграють особливу роль в аспекті персуазивності у 

контексті наративізації наукового дискурсу. Наукові наративи – це засіб мовленнєвої 

реалізації категорії персуазивності в науковому дискурсі.  

Д. О’Киф визначає персуазивну мовленнєву діяльність як успішну навмисну 

спробу здійснення впливу на ментальний стан адресата через комунікацію за умови, 

що адресат володіє певною свободою вибору (O’Keefe 1990, p.17). Ми вважаємо, що 

наукові наративи створюють для адресата необхідне відчуття свободи вибору, з 

одного боку, і впливають на ментальнй стан адресата, з іншого. Завдяки наративізації 

наукового дискурсу адресат ненав’язливо, але переконливо реалізує свою 

персуазивну мовленнєву діяльність. Наративізація в науковому дискурсі 

супроводжується емотивністю та експресивністю. Якщо фактуальну інформацію та 

аргументи підсилити емоційно, отримуємо персуазивний дискурс. Яким чином 

науковець може наративно емоційно підсилити фактуальний матеріал? Наративний 

інструментарій реалізації персуазивності в науковому дискурсі дуже широкий: 

підсилюючі прикметники; створення необхідного психологічного ефекту; 

експресивно-забарвлені вислови; метафори, емфаза тощо. У науковій літературі 

зазначається велика роль, що її відіграють метафори як засоби персуазивності: 

метафора – це троп, який зазвичай використовується задля переконання (персуазії), 

позаяк метафора репрезентує новітній та свіжий погляд на світ з точки зору 

адресанта та цінностей спільноти, які він представляє (Charteris-Black, 2004 р. 7). 

Розглянемо такий приклад: 

“In this paper I want to briefly revisit a concept central to ESP but which 

remains persistently contentious: the idea of specificity. Put most simply, this resolves 

into a single question: are there skills and features of language that are transferable 

across different disciplines and occupations, or should we focus on the texts, skills, 

and language forms needed by particular learners? This question lies at the heart of 

what our profession is and what we do in our classrooms.” (Hyland, 2002, p.385)  
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Метафора lie at the heart має значення: бути в основі, знаходитись в центрі. 

Порівнюючи основну складову професії з сердцем людини, автор акцентує увагу на 

важливості питання, а це сприяє персуазії. 

Особливу роль в реалізації персуазивності відіграють аргументативні 

наративи. До аргументативних наративів, які розглянуто у підрозділі 2.3.2., належать 

наративи екземпліфікації, пояснення та уточнення, каузації та  посилань на 

авторитети. 

Отже, персуазивність, в науковому дискурсі, у термінах неориторики,  може 

бути реалізована не лише завдяки фактуальному матеріалу (claim та data), а і 

підсилена завдяки обгрунтуванню твердження (каузації, аргументи та 

контраргументи), додатковим даним (пояснення та уточнення; посилання на 

авторитети; екземпліфікація). І хоча, з одного боку, персуазивність у науці 

неможлива без адекватної аргументації, з іншого, науковий дискурс, зокрема 

сучасний англо-американський, неможливо уявити і без емотивного та естетичного 

складників. В англо-американському науковому дискурсі персуазія стосується 

логосу та/або комбінуванню логосу і пафосу, логосу, пафосу та етосу. 

 

2.1.3. Мімезис та дієгезис  

Усі визначення наративу імплікують його потужний дискурсотвірний 

потенціал, інтертекстуальну природу, культурно-історичну специфіку та креативні 

можливості. Водночас, хоча всі наративи мають певні спільні риси, спостерігаємо  й 

відмінності, що спричиняють різноманіття наративів. В одному з типів наративів 

об’єкти описуються максимально наочно. Такий вид наративу має назву “мімезис”, 

на противагу “дієгезису”. Зазначимо, що ще за часів Платона та Арістотеля  

виокремлювалися дві моделі оповіді: мімезис та дієгезис. Використання дієгезису 

пов’язане зі способом нарації. Мімезис – драматична імітація, а дієгезис – непряма 

презентація. Арістотель розглядає мімезис та дієгезис як дві альтернативні форми 

імітації, які містять в собі репрезентацію як промови, так і дії. 
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Дієгезис – це спосіб нарації, при якому події та об’єкти констатуються та 

описуються, тобто це описовий спосіб викладу.  Натомість мімезис – антипод 

дієгезису, позаяк мімезис показує, унаочнює та безпозесердньо демонструє події та 

об’єкти через конкретну деталізацію. У сучасній англійській мові є вираз, що 

передає відмінності між мімезисом та дієгезисом: show, don’t tell. Наочним 

прикладом у цьому сенсі є крилаті слова Антона Чехова: “Не розповідай мені про 

місячне сяйво, краще покажи, як мерехтить відблиск його сяйва у келиху, що 

тріснув”. Або ж знаменита фраза Ернеста Гемінгвея:  “Show the readers everything, tell 

them nothing.”  

За Арістотелем, мімезис властивий нам від природи. Завдяки мімезису людина 

отримує свої перші знання. Арістотель трансформував платонівську теорію, 

стверджуючи, що наслідуючи речі, мистецтво може представити їх красивішими або 

огиднішими, ніж вони є насправді.  

Науковий дискурс здебільшого дієгетичний. Однак у сучасній англійській мові 

науки спостерігаємо тенденцію до міметичного викладу, зокрема у наративних 

фрагментах, що свідчить про наративізацію англо-американського наукового 

дискурсу. Це можна пояснити тим фактом, що в сучасній науці, де конкуренція між 

науковцями дуже висока, кожен намагається привернути увагу саме до своїх 

напрацювань, задля чого науковці послуговуються засобами міметичного викладу. 

Слід наголосити, що різні галузі знань мають свою фахову специфіку як 

наслідок еволюції наукового знання. Як слушно зазначає Т. В. Яхонтова (2014), у 

процесі еволюції наукового знання відбулася адаптація дискурсів різних дисциплін – 

демонстраційно-аргументативного у прикладній математиці та фізиці, репортивно-

аргументативного у хімії, біології, психології, суспільно-політичних науках та 

прикладній лінгвістиці, дескриптивно- або наративно-аргументативного в історії, 

рефлексивно-аргументативного у філософії.  

Водночас наративна форма викладу у вигдяді тотального або макронаративу 

(коли вся праця написана в оповідній формі) або у вигляді мікронаративних 

включень текстових фрагментів усе частіше зустрічається в усіх науках – від 
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природничих, технічних до соціогуманітарних. Принаймні, така тенденція чітко 

прослідковується у нашому матеріалі дослідження. 

Науковий дискурс в сучасному світі представлений не лише статтями та 

науковими працями монографічного типу. Все більшої популярності набуває 

онлайн-присутність: популярними стають Інтернет-сайти як окремих вчених, так і 

наукових товариств, де науковці  звітують про свої  досягнення. Нині вчені мають 

широкий арсенал засобів викладу та обміну своїми науковими надбаннями. 

Візьмемо, наприклад, сайт IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). 

Товариство існує з 1984 року та об’єднує науковців, що займаються 

електротехнікою, електронікою та комп’ютерними науками. На цьому сайті 

науковий дискурс представлено переважно у наративній формі. Так звані наукові 

вісники (newsletters) є прикладом мімезису, адже за їх допомогою наочно 

відтворюється життя та події товариства. Об’єкти та події описуються буквально, 

ніби глядачі спостерігають спектакль, розіграний на сцені. У якості прикладу 

наведемо початок виступу науковця Л. Люсера (Louis A. Lucer): 

During my tenure as chair of the IEEE Life Members Committee, I’ve had the 

opportunity to meet with many of the Section officers and chairs of Life Member 

affinity groups. Unfortunately, time doesn’t permit me to visit with all of the groups, 

so I thought it would be appropriate to share with you here how you, the LM, are 

represented and how you play a significant and critical role in this organization we 

call the IEEE  (IEEE Life Members Newsletter, December 2013). 

Надалі він перераховує функції товариства і наголошує на важливості сплати 

членських внесків. Потім головуючий ділиться спогадами про відвідування 

Комітетом Канади та надає звіт про подорож. Тож, цей інформаційний бюлетень 

вочевидь не лише інформує про діяльність товариства, а й заохочує  до вступу нових 

членів. 

Інший приклад  мімезису, який ми спостерігаємо у публікаціях IEEE – так 

звані “tales from the vault” – “байки з льоху ” (буквальний переклад цього виразу). 

Ми пропонуємо перекладати дане словосполучення не буквально, а як “байки зі 
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схованки” або “з шухляди”, адже ці історії – спогади, написані вченими, про події, які 

з якихось причин були втаємниченими, і про які науковці нарешті отримали 

можливість розповісти. Власне це історії з наукового досвіду вчених, у яких вони 

згадують різні випадки зі своєї наукової кар’єри. Проаналізуємо уривок з однієї такої 

історії:   

CALL ME “ACE”. 

I was in the Navy and enrolled in secondary electronics school in 1945. 

However, I had requested, and subsequently been given, assignment to the school for 

aircraft electronics near Corpus Christi, Texas. After finishing that school, I was 

assigned to the training base at Huchinson, Kansas. NAS “Hutch” was engaged in 

training Navy pilots to fly the PB4Y2 Privateer, the Navy reconnaissance version of 

the Army B-24 bomber. 

My specific assignment was to the “line” crew, a small group of mechanics 

and technicians whose job was to make quick fixes to airplane problems that arose 

when an aircraft was in flying status and usually about to take off on a training 

mission. That mostly amounted to identifying which black box was malfunctioning, 

removing it, and plugging it another one (IEEE Life Members newsletter. June 2013, 

p.14). 

Починаючи з назви, ми відчуваємо міметичний характер наративу: звертання до 

реципієнта від першої особи, автор неначе зі сцени спілкується з нами: “називайте 

мене асом” – просить він. Історію викладено від першої особи, яка власне є героєм 

цієї байки, що є однією з характеристик мімезису (ще Платон зазначав, що мімезис – 

це мова героя, а дієгезис позначає власне розповідь). В даному прикладі ми маємо 

розповідь від першої особи, але цій розповіді більш властиві міметичні ознаки: автор 

наводить промовисті деталі,  з гумором пише про заміну несправного чорного ящика, 

хоча мова йде про досить серйозні речі.  Ми одразу маємо уяву про характер людини, 

а також досить легко відчуваємо позитивний настрій автора. Лише дуже розумна, 

смілива та врівноважена людина може шуткувати про такі серйозні речі. Тож у 

даному прикладі ми спостерігаємо такі характеристики мімезису: виклад наративу 
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від першої особи, деталізацію та опис характеру та настрою героя завдяки 

використанню гумору. Ці історії не лише тішать самолюбство авторів, а й надають 

можливість – завдяки міметичному характеру наративів – відчути чужий досвід. І 

попри те, що цей досвід викладено в науковому дискурсі, він сприймається досить 

емоційно завдяки наративному характеру викладу матеріалу. 

Поряд з мімезисом в науковому дискурсі представлений дієгезис. Як Платон, 

так і Арістотель протиставляють драматичне і оповідне. Різниця між дієгезисом і 

мімезисом, як зазначалося вище, полягає в тому, що, образно кажучи, дієгезис 

“розповідає”, а “мімезис” показує. Дієгезис в сучасній наративній теорії має два 

окремі значення (обидва дішли до нас з Давньої Греції). З одного боку, дієгезис має 

відношення до історії (story). В наративному дискурсі Ж. Женетт запозичив цей 

термін з теорії кіно замість “історії/оповідання” (story). За класифікацією Женетта, 

існують екстрадієгетичний рівень, або рівень, що виходить за межі  історії, та 

інтрадієгетичний рівень всередині історії (Herman, Jahn, & Ryan, 2008, p. 107). Часто 

дієгезис використовують для посилання на “світ історії”, світ створений дієгезисом. 

Інші вчені використовують в схожому значенні терміни: “наративний світ”, “світ 

історій” – “storyworld”  (Herman, 2013).  Два змісти дієгезису належать до двох різних 

типів наративу у площині категорій story (хронологія) – discourse (опис подій). 

Історію розглядають як хронологію подій в наративі, а дискурс як управління цією 

історією в презентації наративу. Про історію йдеться у більшості випадків при 

реконструкції наративу, хронологічній послідовності подій, які з’являються в 

дієгетичному всесвіті (часі та просторі) наративу (Felluga, 2018). 

Наведемо приклад дієгезису на рівні story. Так, на сайті IEEE є розділ  History 

of IEEE, у якому викладено історичну довідку про виникнення цього товариства:  

IEEE’s roots go back to 1884 when electricity began to become a major 

influence in society. There was one major established electrical industry, the 

telegraph, which since the 1840’s had come to connect the world with a data 

communications system faster than the speed of transportation. The telephone and 

electric power and light industries had just gotten underway (www.ieee.org/lmc). 

http://www.ieee.org/lmc
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Завдяки використанню засобів дієгезису, реципієнт одразу розуміє всю серйозність 

та значущість IEEE. У такий спосіб автор намагається створити певний емоційний 

настрій у читача. 

Якщо розглядати дієгезис на рівні дискурсу, ми не обов’язково спостерігаємо 

емоційність викладу інформації (скоріше, перелік фактів). Водночас поданий в 

наративній формі, він допомагає реципієнту застосувати свою уяву, а не лише 

сприймати сухі факти. За У. Лабовим, в формальній структурі наративу має бути 

відображена важливість компоненту оцінювання (Labov, 1972, p. 354). Отже, в 

дієгезисі обов’язково спостерігаємо оцінку автора щодо наведеної інформації. 

Проаналізуємо один з прикладів дієгезису. Звернімося до ще однієї “історії зі 

схованки”, але написаної дієгетично: 

In 1954, RAND recommended that the Air Defense Command needed 

auxiliary small radars to cover areas not covered by the Air Defense radars because, 

for example, mountains masked some areas. I was assigned to work with a company 

that would eventually produce the required equipment. The equipment was to 

reproduce the picture seen on the small radars in its proper place on the Air Defense 

Radar screens so additional operators wouldn’t be required to monitor the air 

situation. The first task was to reproduce the small-radar picture at a distance. This 

required a slowed-down video that could be transmitted over conventional telephone 

lines. It was to be obtained by slowly scanning the small radar picture. We had it 

working in desert country, but when we tried it with the receiver in the city, the 

picture was unsatisfactory… The carrier system had to be improved before the 

picture could be transmitted (IEEE Life Members Newsletter. June 2013, p.14).  

Ми відносимо цей наративний фрагмент до дієгезису. Об’єкти та події 

описуються тут у непрямий спосіб. У наведеному вище уривку ми спостерігаємо 

використання дієслівних форм пасивного стану, які кількісно переважають форми 

активного стану. Застосування особового займенника “ми” частіше, ніж “я” 

позбавляє розпоповідь занадто особистого характеру. Наративний характер твору 

виражений на лише  композиційно (що є обов’язковим для наративу), але є істотним 
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в аспекті оцінки, про що свідчить використання прикметників та прислівників для 

вираження ознаки предмета або дії: proper place, unsatisfactory picture. Тож дієгезис 

на рівні дискурсу є дотичним не лише до інформативності, але містить й емотивний 

складник, зокрема, компонент оцінювання, метафоричну репрезентацію тощо. 

Таким чином, можна зробити висновки про те, що завдяки розширенню 

жанрового діапазону та розмаїттю наукового дискурсу, нині з’являється і стрімко 

розвивається нова потужна можливість більш емоційного інформування адресата 

про наукові здобутки. Один із таких новітніх засобів емотивного впливу в науковому 

дискурсі – застосування наративного викладу за допомогою мімезису та дієгезису. 

Завдяки наративам у науковому дискурсі вчені не лише привертають увагу до своїх 

напрацювань, але й мають можливість поділитися з аудиторією своїми емоціями. 

 

2.1.4. Наративи в аспекті інтертекстуальності 

“Внутрішній діалогізм світу”, послуговуючись образним висловленням 

М. М. Бахтіна, зумовлює інтертекстуальність усіх сфер людської діяльності, зокрема, 

наукової. Виникнення мови науки пов’язане з розвитком різних галузей наукового 

знання та сфер діяльності людини. Відмежування наукового стилю від художнього 

відбулося в Олександрійський період, коли в грецькій мові, що розповсюдила свій 

вплив на весь культурний світ, почала створюватись наукова термінологія. Згодом 

термінологія була збагачена ресурсами латини, яка стала науковою мовою усього 

європейського Середньовіччя. В епоху Відродження вчені прагнули до стислості та 

точності наукового викладу, позбавленого емоційно-художніх елементів як таких, 

що суперечать абстрактно-логічному відображенню природи. Однак “звільнення” від 

цих елементів йшло повільно. Відомо, що занадто “художній”  характер викладу 

Галілея дратував Кеплера, а Декарт вважав, що стиль наукових доказів Галілея 

занадто “белетризований”. Надалі взірцем наукової мови стає логічний виклад 

Ньютона. Науковий стиль англійською мовою було започатковано в XIV ст. 

“Королівським Науковим Суспільством”. Засновник цієї організації, Томас Спрет, 
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закликав позбутися зайвої риторики та наголошував на важливості чіткого та 

акуратного наукового опису:  

This vicious abundance of Phrase, this trick of Metaphor, this vocabulary of 

Tongue, which makes so great a noise in the World… (Thomas Sprat, 1667. The 

History of the Royal Society of London, for the Improving of Natural Knowledge 

London: J. Martyn, pp.112 -13). 

В свою чергу, спочатку Френсіс Бекон, а згодом Роберт Бойль (англо-

ірландський натурфілософ, співзасновник “Королівського Наукового Товариства”) 

наголошували на важливості зрозумілішої наукової комунікації. Бойль обстоював 

ідею не вживати занадто “нудне” писання:  

A proemial essay, wherein, with some considerations touching experimental 

essays in general, in is interwoven such an introduction to all those written by the 

author, as is necessary to be perus’d for the better understanding of them.” (Robert 

Boyle, 1661, From Certain Psysiological Essays written at Distant Times, and on 

Several Occasions. London: Henry Herringman, pp.11-12).  

Цитати згаданих науковців наведено в книзі з сучасного лінгвістичного 

дискурсу авторів Джозефа Е. Хармона та Алана Дж. Гроса “Про давнє англійське 

наукове письмо” (Harmon, Gross, 2007). Науковий текст пов’язаний ретроспективно 

та проспективно з іншими і виступає як мікротекст в макротексті наукового 

спілкування, що є ознакою інтертекстуальної взаємодії. Інтертекстуальність 

уможливлює існування певних жанрів (пародії, переказу, рімейку, коментаря, 

рецензії, реферату, автореферату, відгуку, резюме, анотації, перекладу тощо). 

Адресант наукового тексту,  інформуючи адресата, водночас спонукає його до 

інтерпретації наукового доробку в руслі наукового світоуявлення адресанта. 

Наративізація наукового дискурсу, в свою чергу, сприяє реалізації інформаційно-

спонукальної функції.  

Діалогізм наукового наративу перш за все виражено відкритістю дискурсивної 

свідомості. Інтертекстуальність та поліфонія є засобами імпліцитного або 

експліцитного діалогізму наукових наративів, і свідчать про відкритість та 
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пластичність наративів у науковому дискурсі. Діалогічна наративна взаємодія у 

науковому дискурсі виражена так: “перетворення” монологічного мовлення на діалог 

шляхом різноманітних засобів, таких, як питально-відповідальна організація тексту; 

звертання; імперативні форми, що закликають до активної дії; форми “ колективне 

ми”, форми 2-ї особи, риторичні питання; неповні речення, компресія тексту за 

рахунок еліпсису, наприклад: 

 форми 2-ї особи; імперативні форми, що закликають до активної дії: you 

must/can use, you would repeat, you can assign.,you can think of, Note – 

використання модальних дієслів різного ступеня категоричності та 

некатегоричного імперативу (атрактора уваги) є ознакою саме англо-

американського наукового дискурсу; 

 форми “колективне ми”: We discuss (c.210), We will discuss (c.223), We will use 

(c.223), We now introduce (c.259), We will put (c.258); An old friend to many of us 

(c.ix) 

 контактовстановлювальні засоби: Let us now consider the general format of UNIX 

command (p. 23); 

 образне порівняння:  

An operating system is like an old friend. You may be in daily contact with him or 

only see him occasionally. Over the years, a firm bond of friendship develops. You come to 

realize that he is not perfect, and still you feel comfortable with his idiosyncrasies. In short, 

you accept him for what he is. VMS, the operating system currently used by more than 80 

percent of Digital Equipment Corporation VAX processors, is an old friend to many of us. 

(Bourne, 1990, p.ix); 

 використання прислівників та прикметників, що мають емфатичний характер 

та вказують на позицію автора, яку він ніби в діалозі висловлює адресатові: 

indeed, actually, well, sure(ly)  

 використання дієслів, які вводять діалогізацію: say, speak, tell, debate, argue, 

inform. 
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 використання розмовної лексики: Good news for imaginative users who are poor 

typists. (Bourne, 1990, p.20)/ 

 використання вигуків та звертань: Welcome, UNIX user! (Ibid.) 

 використання емфатичних конструкцій, наприклад: We do begin to catch a 

glimpse (p. 9); And by whom they were recorded we have no idea; nor do we have 

any idea of when they were recorded (White, 1990): p.4) – використання 

допоміжного дієслова-підсилювача, використання інверсії; 

 використання риторичних запитань та питальних речень, що запрошують до 

діалогу, наприклад:  

Which is the more “realistic expectation”? (White, 1990, p.9) 

Thus we may ask, What kind of insight does narrative give into the nature of real 

events? What kind of insight does narrative give into the nature of real events? (Ibid., 

p. 5) 

 мовні одиниці, що виражають оцінку автора, ідіоми та фразеологізми, що 

додають емоційності та естетичності: Fortunately,…Unfortunately,… 

We may not be able fully to comprehend a specific thought patterns of another 

culture, but we have relatively less difficulty understanding a story coming from another 

culture, however exotic that culture may appear to us. 

There are too many loose ends – and this is frustrating, if not disturbing, to the 

modern reader’s story expectations as well as his desire for specific information (Ibid., p.5). 

Будь-який науковий текст пов'язаний ретроспективно та перспективно з 

іншими науковими текстами і виступає як мікротекст в макротексті наукового 

спілкування, що є ознакою інтертекстуальної взаємодії наукових текстів. В свою 

чергу, інтертекстуальність свідчить про наративізацію наукового дискурсу. Вчений-

наратолог К. Леві-Строс розглядає наративну інтертекстуальність таким чином: 

“Можна стверджувати, що всі наративи якимось чином пов’язані, тобто 

інтертекстуальні – в тому сенсі, що вони всі використовують однакову граматику, 

вони формальні” (Herman, Jahn, & Ryan, 2008, с.257). Текст має в собі відбитки не 

лише текстів однорідної семіосфери, а й інших текстових семіосфер, а також інших 
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продуктів культури. Тому варто розуміти інтертекстуальність як один із ракурсів 

інтерсеміотичності як текстової категорії. Проблема інтерсеміотичності розглядалася 

Ю. Лотманом з огляду на динаміку семіотичного універсуму культури (Лотман, 

2002). 

Кожна наукова праця має намір передусім зацікавити читача та привернути 

увагу до доробку. З цією метою автор розпочинає свою працю з таких 

інтертекстуальних вступних елементів, як епіграф, подяка, передмова, вступ. Дані 

елементи мають ознаки наративів в англо-американському науковому дискурсі.  

Епіграф – цитата, влучний вислів, афоризм чи прислів’я, подані перед текстом 

літературного твору або перед його окремими розділами. Вводячи цей 

факультативний елемент, автор надає йому великого значення, він служить ключем 

до осмислення концепції, виражає основну тему, ідею або настрій твору, 

допомагаючи його сприйняттю, а також викликає асоціативні зв’язки. У світовій 

літературі прийом епіграфування має давні традиції. Епіграф стали вживати з 

початку XV сторіччя. Уперше він з’явився в “Хроніках”  Фруассара. Відтоді 

епіграфи широко застосовуються як у художній, так і у науковій літературі. Як казав 

лауреат Нобелівської премії з літератури, видатний португальський письменник Ж. 

Сарамагу, “кожен, хто не має терплячості читати мої книги, може, принаймні, 

пробігтися очами по епіграфах, і все побачити там (theguardian.com)”. 

У науковій літературі епіграф має інтердискурсивну природу. Наведемо кілька 

прикладів:  

 поетичний наратив, виражений риторичним питанням, екскурс в історію: 

Would it be wonderful if, under the pressure of all these difficulties, the 

Convention should have been forced into some deviations from that artificial 

structure and regular symmetry which an abstract view of the subject might lead an 

ingenious theorist to bestow on a constitution planned in his closet or in his 

imagination? 

James Madison.The Federalist No37, 1788 (епіграф до книги) (Steele, 1990); 
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 цитата відомого науковця, наратив-посилання, написаний рідною мовою 

автора вислову (у нашому прикладі, французькою):  

Le fait n’a jamais qu’une existence linguistique. – 

Barthes  (White, 1990)  

 цитата англійського поета XVIII століття, одного з найвеличніших авторів 

британського класицизму:  

True ease in writing comes from art, not chance, As 

those who move easiest have learnt to dance. Alexander 

Pope (1688-1744) 

Цей наративний вислів – епіграф до монографії Д. Піт “Scientific Writing: Easy When 

You Know How” (Peat, 2002) не лише анонсує доробок, а і одразу робить спробу  

переконати читача в істинності  викладу, зокрема, спираючись на думку видатного 

майстра слова. Таке явище ми спостерігаємо як в монографіях із лінгвістики, так і 

комп’ютерних наук. Епіграфи завжди мають інтертекстуальну природу, є 

невеликими за обсягом та чітко маркованими невербальними, семіотичними 

засобами параграфеміки (інший шрифт, інший розмір літер, лапки тощо). Епіграфи 

виконують функцію анонсування, привертання уваги, переконання через посилання 

на авторитети, задавання певного настрою всьому твору, що, в свою чергу, слугує 

головній меті наукового дискурсу: інформувати та впливати.  

Подяка – це експресивний вираз почуттів автора. Мовленнєвий жанр подяки 

дозволяє виявити міжособистісні стосунки й відображає  персональну ідентичність, 

соціокультурні, контекстуальні та загальноприйняті цінності. Д. Джіаноні визначає 

три рушії, що спонукають подяку: рух відображення, рух подяки, рух анонсування. 

За наявності зміни стану або події, жанр подяки можна вважати наративним, адже 

він перш за все слугує меті створити експресивно-емоційне тло дискурсу. Автор 

висловлює подяку, анонсує або відображає минулий досвід – все це насамперед 

задля створення необхідного емоційного складника (Giannoni, 2002). Подяка, як 

мовленнєвий жанр, об’єднує мовця та адресата як причетних до спільної справи. 

Подяка в науковому дискурсі також є ознакою наративізації мови науки. 
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Мовленнєвий жанр подяки досить розповсюджене явище як в монографіях з 

лінгвістики, так і в комп’ютерних науках. 

Передмови до наукових монографій часто-густо написані у вигляді есею, 

нарису або історичної довідки. Перед тим як викласти основний матеріал автор ніби 

зацікавлює адресата, утримує його увагу, анонсує подальший виклад матеріалу. 

Передмови наявні майже в усіх наукових книгах незалежно від фахового профілю. 

Передмові від автора або редакторській передмові властиве використання 

авторської оцінки доробку. Такі вислови як: we are extremely pleased; we are confident 

that; in a most illuminating and imaginative manner; too little attention has been given  

надають передмові не лише естетичності, а і персоналізують оцінювання, надаючи 

йому ознак наративності. 

Інтертекстуальність здебільшого розглядається як рекурсивний зв’язок із 

певними текстами і як занурення тексту до континуума інших текстів.  

Майже кожна книга містить облігаторні вступні інтертекстуальні наративи: 

епіграф, передмова або/та вступ, подяка. Звісно, згадані вище типи наративів – не 

єдині, що зустрічаються в англо-американському науковому дискурсі (докладно їх 

типологію буде розглянуто у підрозділі 2.3). А проте, вони наочно демонструють той 

факт, що інтертекстуальність в науковому дискурсі є домінантною ознакою його 

наративізації. Інтертекстуальність є підґрунтям наративізації, адже вона надає 

текстам естетичності та персоналізованості. 

Отже, на підставі наших спостережень, доходимо висновку про те, що 

сучасний науковий дискурс має тенденцію до наративізації, а інтертекстуальність є 

важливим підґрунтям  наративізації наукових праць. 

 

2.2. Вербальні та невербальні засоби репрезентації наративу 

Спілкування може здійснюватися за допомогою вербальних (словесних) та 

невербальних (несловесних) засобів комунікації. Невербальні засоби комунікації 

надзвичайно важливі в комунікаційному процесі (Солощук 2006). Таке важливе 
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значення невербаліки зумовлене роллю зору як основного каналу отримання 

інформації. Несловесні засоби комунікації орієнтовані саме на зорове сприйняття.  

Наративи можуть бути репрезентовані як вербально, так і невербально. 

І. М. Колегаєва в своєму дослідженні гомогенності/негомогенності тексту зазначає: 

“негомогенність вербального тексту передбачає включення до його мовної тканини 

елементів іконічного коду: малюнків, фотографій, карт, схем, графіків, ілюстрацій, 

емотиконів тощо. Як наслідок, повідомлення стає мультимодальним (або 

полікодовим). До таких належать наукові тексти” (Колегаєва, 2016, с.65). 

Мультимодальність та наративний потенціал не лише художніх текстів, а й 

наукових, є очевидними. І. В. Папуша зазначає, що сучасна наратологія – 

неоднозначне і проблемне за своїм статусом поле наукового пошуку. Об’єднуючи в 

собі різнорідні підходи до аналізу розповідних текстів, вона виступає сьогодні в 

якості своєрідного академічного проекту, у якому актуалізується увесь арсенал 

наукових методів і практик від Арістотеля до найновіших представників 

посткласичної науки, від аналізу роману і казки до розгляду наративу як такого, від 

вербального до невербального (Папуша, 

2007). 

В. Фішер пропонує нову парадигму 

наративної раціональності, яка розглядає 

наратив як базис всієї людської комунікації. 

Згідно з В. Фішером, наративна парадигма – 

всеохоплююча: “на всю комунікацію можна 

дивитись через наративний об’єктив (“all 

communication can be looked at through a 

narrative lens”); “немає жанру, включаючи 

технічну комунікацію, яка не є епізодом 

історії життя” (Фішер, 1985) (переклад 

наш,  З.Ш.). 
Джерело: https://www.amazon.com/Words-

Meanings-Semantics-Languages-

Linguistics/dp/0198783558 
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Науковий дискурс збагачений як вербальною так і невербальною 

наративізацією. Прикладом невербальних засобів реалізації наукових наративів є 

наративні обкладинки монографій. 

Лінгвістичний дискурс: Goddard C., Wierzbicka A. Words and Meanings: Lexical 

Semantics Across Domains, Languages, and Cultures (2016). Тут наратив очевидний: 

правильна інтерпретація значень та порозуміння можливі лише за умов урахування 

лінгвокультурного контексту комунікації – вербальної та невербальної (зокрема за 

допомогою жестів). У даному разі, алюзія (фрагмент картини Поля Гогена Ta Matete) 

наративно переосмислюється. 

Компютерний дискурс: Martin Erwig, “Once Upon an Algorithm: How Stories 

Explain Computing” (2017). Тут автор 

візуалізує  власну концепцію 

алгоритмізації як системного вирішення 

задач (study of systematic problem 

solving). Така алгоритмізація може бути 

описана, зокрема, й наративно, як певна 

послідовність (по)дій.. Книга рясніє 

алюзіями на відомі казки: 

Джерело: https://www.amazon.com/Once-Upon-

Algorithm-Stories-Computing/dp/0262036630 
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“Hansel and Gretel, for example, execute an algorithm to get home from the forest. 

The movie Groundhog Day illustrates the problem of unsolvability; Sherlock Holmes 

manipulates data structures when solving a crime; the magic in Harry Potter's world is 

understood through types and abstraction; and Indiana Jones demonstrates the complexity 

of searching, [...] representations and different 

ways to organize data; “intractable” 

problems; language, syntax, and ambiguity; 

control structures, loops, and the halting 

problem; different forms of recursion; and 

rules for finding errors in algorithms.” (Erwig, 

2017) 

Розглянемо й такий приклад: “Code: 

The Hidden Language of Computer Hardware 

and Software” (2007), автор C. Petzold. 

У цій книзі автор розкриває 

приховані для більшості комп’ютерні коди, 

візуалізючи їхню паралель із системою 

Брайля та кодом Морзе. Ця монографія є 

прикладом тотального наративу, що 

відображається, зокрема, у анотації до неї: 

Using everyday objects and familiar language systems such as Braille and Morse code, 

author Charles Petzold weaves an illuminating narrative for anyone who’s ever wondered 

about the secret inner life of computers and other smart machines.  

It’s a cleverly illustrated and eminently comprehensible story̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵̵  ̵̵̵̵̵ and along the way, 

you’ll discover you’ve gained a real context for understanding today’s world of PCs, digital 

media, and the Internet. No matter what your level of technical savvy, CODE will charm 

you — and perhaps even awaken the technophile within. 

Джерело: https://www.amazon.com/Code-Language-

Computer-Hardware-Software/dp/0735611319 
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Малюнки, ілюстраціїї, графіки та діаграми – інші невербальні засоби 

комунікації в науковому дискурсі. Коли адресат вивчає графік – він обов’язково 

створює в уяві історію-наратив, яка схематично відображена на цьому графіку. 

Приклад використання візуалізації програмного забезпечення знаходимо у Дональда 

Бела, розробника мов програмування: 

 

Figure 1: Sample use-case diagram 

 

 

A use-case diagram is typically used to communicate the high-level functions 

of the system and the system's scope. By looking at our use-case diagram in Figure 1, 

you can easily tell the functions that our example system provides. This system lets 

the band manager view a sales statistics report and the Billboard 200 report for the 

band's CDs. It also lets the record manager view a sales statistics report and the 
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Billboard 200 report for a particular CD. The diagram also tells us that our system 

delivers Billboard reports from an external system called Billboard Reporting 

Server” (https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/769.htmlice.) 

В наведеному прикладі автор не лише додає невербальний комунікативний 

засіб – діаграму, а і чітко вказує необхідність застосування різних видів діаграм для 

вивчення мови програмування. 

2.3. Типологія НДФ у науковому дискурсі 

Нині ми є свідками бурхливої динаміки розвитку наукового дискурсу. Мова – 

явище динамічне і змінюється залежно від потреб суспільства. Дослідники 

відзначають динамізм та нівелювання жорсткої стандартизації лексичного складу, 

відмови від уживання традиційних наукових кліше, сміливіше вживання засобів 

експресивності (Скрипак 2008; Shimel, 2012; Darian 2003, 2016). Поява наукового 

наративу – логічна відповідь на потреби сучасної епохи. Завдяки наративам науковий 

дискурс набуває експресивності та емоційності, привертає увагу адресата до 

наукового доробку та спрощує процес переконання в істинності повідомлення 

завдяки різним засобам аргументації. Сучасний науковий дискурс схильний до 

індивідуалізації, візуалізації та зазвичай містить емоційний складник. Один із засобів 

персоналізації викладу,  його візуалізації та самопромоційності у науковому дискурсі 

є застосування наративів. Ознаками наративності можна вважати такі 

характеристики: наявність описового інструментарію, впевненість автора у 

пропозиції висловлювання, переважання якісної інформації над кількісними 

фактами; наративна інтенційність, набуття фактами подієвого статусу, зрозумілість, 

доступність, креативність, інтрига, естетичність тощо. Дані ознаки притаманні 

наративності  наукового дискурсу, але не завжди є обов’язковими. Ми вважаємо, що 

наявність хоча б декількох з них є підставою для розгляду наукового дискурсу з 

точки зору наративності. Зазвичай наявність подієвості у зв’язці з естетичністю вже 

суттєво вирізняє наративний науковий дискурс від звичних схем побудови наукового 

тексту. Чим більше згаданих ознак є в наявності – тим більш очевидний наратив у 

науковому дискурсі.  

https://www.ibm.com/developerworks/rational/library/769.htmlice
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Нагадаємо, що в англо-американському науковому дискурсі є як тотальні 

наративи (коли уся праця написана як суцільний наратив), так і окремі НДФ, які 

складають переважну більшість. Задля окреслення функціональної типології НДФ в 

аспектах структури й композиції та аргументативного потенціалу ми виокремлюємо 

різні види та пропонуємо типологію наукових наративів. 

 

2.3.1. Структурно-композиційні НДФ 

Структурно-композиційні НДФ допомагають адресату краще орієнтуватися у 

матеріалі та полегшують текстову навігацію. На підставі аналізу мовного матералу 

уважаємо за доцільне виділити такі типи структурно-композиційних НДФ: 

 наративи-анонсування (наративи-флешфорвард) 

 наративи-флешбек 

 наративи-дигресії 

 наративи-підсумовування.  

Розглянемо докладніше кожен з них. 

 

2.3.1.1. Наративи-анонсування (наративи-флешфорвард) 

Наратив-анонсування логічно структурує науковий дискурс і є засобом 

полегшення сприйняття та декодування інформації. Передусім автори 

використовують наративи-анонсування в назвах. Адресант зацікавлює адресата 

назвою та дає чітко зрозуміти тему доробку. Розглянемо приклад наративу-

анонсування в назві наукової статті з лінгвістики:  

Introspection and linguistics. Should we trust our own intuition? (Gibbs, 2006, 

p. 135) Тут наратив-анонсування виражений риторичним питанням, що в даному 

випадку є основною наративною ознакою, яка передає емоційність, а також 

внутрішню фокалізацію (“погляд разом”) та міметичний виклад. 

Іноді  назви мають ознаки одразу декількох типів наративів, як-от: 

Five Days That Changed The Enterprise (Savage, 1990, p. 1).   
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Тут спостерігаємо інтригу через анонсування, екскурс в історію через наратив-

флешбек і висновок через наратив-підсумовування. 

Цікавими наративами-анонсування є назви з використанням, наприклад: 

алюзій: 

1) Blended, Not Bossy: Ethics Roles, Responsibilities and Expertise in Design. (Shilton, 

2017). Назва цієї статті про комп’ютерний дизайн є алюзією на відому фразу 

кіногероя Джеймса Бонда: “Shaken, not stirred!” (збовтати, але не змішувати) 

та акцентує протиставлення: категоричність (bossy) VS.  некатегоричність 

(blended) у розв’язанні контроверсійного питання.  

2) The Eyes Have It: Surveillance and How It Evolved. (Pfleeger, 2014, p.74). В назві 

наративі-анонсування автор використовує алюзію на назву відомого фільму 

(1928) режесера Л. Гудвінса “The Eyes Have It”. Надалі цю фразу 

використовували в назві мультфільму (1945) В. Діснея, назві сінглів та пісень 

(Karel Fialka 1980, Dilated Peoples 2006).   

3) Let the Sun Shine (Byrd, 2016). Тут, використовуючи наратив-назву у вигляді 

алюзії, автор Г. Бірд анонсує комп’ютерну інфраструктуру для використання 

сонячної енергії. “Let the Sun Shine”    пісня групи The 5
th
 Dimension (1969).   

Невербальні наративи-анонсування спостерігаємо у вигляді зображень на 

обкладинках або малюнків перед текстом. Вони певним чином впливають на 

емоційність адресата, що в свою чергу не лише сприяє кращому запам’ятовуванню 

завдяки візуалізації, а й виокремлюють саме даний науковий доробок з-поміж інших. 

На аспекті привертання уваги адресата осоливу увагу акцентує С. І. Потапенко 

(Potapenko, 2016, p.158-159). 

Наративи-анонсування також спостерігаємо у передмовах та вступах. Такі 

наративи вимальовують структуру подальшого розгортання дискурсу та 

допомагають читачеві зорієнтуватись у науковій праці та швидко знайти необхідну 

інформацію. У такому випадку використовують такі мовні засоби лінеарності: later in 

this book; you’ll see; as you’ll see later; as you’ll learn in chapter 18; as you’d expect; 

here’s what you get; we’ll explore тощо. 
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Наративи-анонсування реалізують функцію проспекції. Таке явище ми 

спостерігаємо в передмовах, назвах, наративних обкладинках, епіграфах, 

невербальних наративах-малюнках, що можуть  передувати розділу книги, 

наприклад: 

 

(Bourne, 1990, с. 288)  

Наведений невербальний наратив-анонсування у вигляді малюнка містить 

проспекцію щодо теми майбутнього змісту розділу: одночасне виконання багатьох 

завдань, про що надалі знаходимо підтвердження на с.289:  

In the environment shaped by this trend. The UNIX user will have occasion to 

perform tasks on two or more processors simultaneously. 

 Розглянемо наратив-анонсування у вигляді епіграфа:  

The golden rule is that there are no golden rules. 

George Bernard Show (Bourne, 1990, p. 11)  
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Проспекція автора анонсує креативний підхід до вивчення тематики, про що 

знаходимо доказ надалі в тексті:  

Both operating systems offer several editors capable of line- or screen-

oriented editing. Both systems offer interactive communications and electronic mail 

as well as extensive networking capabilities for file transfer, remote control 

execution, and remote login (Bourne, 1990, p.14). 

Наратив в передмові редактора: 

In a most illuminating and imaginating manner, Professor Diane Larsen-

Freeman’s book provides an overview and elucidation of those language teaching 

methods that have achieved international prominence. Each of the chapters of this 

book is devoted to the explication of a particular methodology, thus providing the 

reader with the means for inspecting and considering a number of alternative 

approaches to language teaching as they relate to his own teaching responsibilities. 

With this volume then, a critical need in the language teaching field has been met 

(Larsen-Freeman, 1986, p.viii). 

Майже всі назви розділів та підрозділів передають проспекцію, адже вони 

анонсують подальше розгортання дискурсу: 

1. Techniques and Principles in Language Teaching (Larsen-Freeman, 1986) 

2. Unix for VMS Users (Bourne, 1990) 

3. Mechatronics for The Evil Genius (Braga, 2005) 

Часто-густо автор анонсує подальшу інформацію за допомогою постановки 

питання або декількох питань:  

Yet just as long distance runners sometimes “hit the walls” of their 

capabilities and endurance, many companies are hitting the organizational wall, or 

so it seems. They have trouble absorbing more computer-based technology. The 

reasons for this are often unclear. Could it be that we are putting fifth generation 

technology in second generation organizations? Could it be that we really are not 

hitting the wall, but instead are squeezed against a bottleneck? (Savage, 1990, p.xii). 
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 Після такого наративу-анонсування, як правило, наводиться наратив каузації та/або 

наратив-підсумовування. Даний прийом актуалізує знання та виділяє певні акценти. 

Наратив-анонсування сприяє зосередженню уваги на поданій інформації. 

Емотивність та експресивність сприяють кращому запам’ятовуванню інформації. 

Особливістю наративів-анонсувань можна назвати діалогізацію дискурсу за 

схемою: риторичне питання, або питання-гіпофора та відповідь, яка може надаватися 

не одразу, а згодом , і бути більш розлогою, ніж зазвичай:  

But wait a minute: what really comes first? The story or the discourse? But 

isn’t this an illusion? (Abbott, 2008, p.20). 

 Тут ми знову спостерігаємо діалог з адресатом та залучення його до “спільної 

справи.” Таким чином, адресант через імпліцитне переконання залучає адресата на 

свій бік. Проаналізуємо, яким чином веде діалог автор книги з комп’ютерного 

дискурсу Ф. Е. Борн. В своїй книзі “UNIX FOR VMS USERS” він застосовує 

наративні засоби діалогізації (Bourne, 1990). До кожного розділу автор наводить 

епіграф, наприклад:  

When choosing between two evils, I always like to try the one I’ve never tried before. 

Mae West. (p.ix) 

I was thinking that all these tables [pointing to some logarithms] might be calculated 

by machinery. Charles Babbage.  (p.39) 

Doublethink means the power of holding two contradictory beliefs in one’s mind 

simultaneously, and accepting both of them. George Orwell. (p. 64) 

 I can’t see who is ahead – its either Oxford or Cambridge. John Snagge.  (p.137) 

The wave of the future is coming and there is no stopping it. Anne Morrow 

Lindbergh. (p.208) 

Наведені епіграфи свідчать про відкритість та пластичність наукового 

дискурсу, яка досягається інтертекстуально поліфонією, інтердискурсивністю (автор 

наводить цитати з художнього дискурсу). Використання питань в епіграфі, 

стимулюють відповідь, а, значить, і діалог. 

Розглянемо ще один приклад: 
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Can we talk? 

Joan Rivers 

The ability of users to communicate with each other is integral to any interactive 

operating system (Bourne, 1990, p. 120). 

Тут ми спостерігаємо: епіграф-міркування, уявну розмову з адресатом, 

встановлення контакту з адресатом, привертання уваги через діалогізацію, а отже 

спостерігаємо ознаки наративності епіграфу. 

Сучасний англо-американський науковий дискурс тяжіє до емотивності, 

естетичності та поетичності. У цьому сенсі, цікавою тенденцією є залучення 

епіграфів до мови науки. Епіграфи можуть бути різними за типами, але найчастіше 

вони анонсують науковий виклад. Наведений нижче приклад епіграфу є наративом-

анонсуванням+наративом каузації:  

Communicating with Other Users. The reason I dread writing letters is because I am 

so apt to get to slinging wisdom and forget to let up Mark Twain (Bourne, 1990, 

p.119).  

Зауважимо, що за формою наративи у науковому дискурсі можуть бути 

згорнутими або розгорнутими (більш розлогими). Згорнуті наративи-флешфорвард 

вживаються в заголовках, вступах та передмовах, а також в анотаціях. При цьому  

може використовуватися внутрішня фокалізація задля того, аби залучити адресата до 

співпраці і у такий спосіб ще більш зацікавити та переконати його (імплікація: “адже 

ми на одному боці, займаємось спільною справою”). Для цього використовуютьcя 

вирази should we; let us; why don’t we; наказовий спосіб дієслова;  запитання, на які 

адресат знає відповідь. Проте анонсування може мати вигляд і ствердження, як-от у 

розповідному реченні (констативі) типу: 

Chapter 3 is the heart of the book.  

Дане анонсування структурує науковий дискурс та ніби готує адресата до наведення 

подальшої інформації. Отже, наративи-анонсування в науковому дискурсі 

структурують його та розставляють необхідні акценти.  

 



104 
 

2.4.1.2. Наративи-флешбек 

Наративи-флешбек – це екскурс в минуле. Опис минулого може бути різним, 

але він стосується або автора, або наукового питання. Типовим прикладом наративу-

флешбек є подяка (acknowledgement), як-от: 

To my parents, who gave me the determination to seek out the truth, and the sense of 

humour necessary to deal with it when I found it (Cargill, 1989, p.2). 

В подяці автор перераховує, хто або що вплинуло на написання роботи. Подяка – це 

вираз почуттів, що і є ознакою емотивності, а отже, і наративності. В даному наративі 

міститься нульова фокалізація та виклад у формі дієгезису.  

В англо-американському науковому дискурсі ми постійно прослідковуємо такі 

зв'язки:  

флешбек – каузація;  

флешбек – уточнення;  

флешбек – наслідки;  

флешбек – підсумовування;  

флешбек – анонсування.  

Hаступний наратив-флешбек є прикладом причинно-наслідкового звязку 

As I have worked with companies over the years it has become clear that our 

steep hierarchies, the legacy of the industrial era, are incapable of effectively 

absorbing and using the computer and networking technology now available. The 

reason is relatively simple: the space is too confining and people are too bottled in. 

(narrative-causation) It is small wonder that many companies are disappointed in 

their investments in computer integrating systems (narrative-conclusion) (Savage, 

1990: p.xiii).  

Тут цікавим є використання граматичного часового засобу Present Perfect, який також 

акцентує ланку причина-наслідки. До речі, використання часової граматичної форми 

Present Perfect є розповсюдженим явищем в наукових наративах-флешбек, і навіть 

можна виділити цей аспект як ознаку наративів-флешбек. 
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Ретроспекцію спостерігаємо в післямовах, підсумовуваннях, епілогах, а іноді, 

навіть в епіграфах. В книзі Effective C++. 55 Specific Ways to Improve Your Programs 

and Designs, Person Education (Meyers, 2008) спостерігаємо ретроспекцію наратив-

підсумування в епіграфі, як екскурс в історію: 

 

Wisdom and beaty form a very rare combination. 

Petronius Arbiter 

Satyricon, XCIV 

Автор присвятив свою книгу дружині, про що зазначив у  подяці:  

For Nancy, without whom nothing would be much worth doing.  

(наратив-флешбек), а після присвяти написав епіграф, в якому зробив висновок про 

те, що в цій жінці існує рідкісне поєднання мудрості та краси. Епіграф – поетичний, з 

емоційним вираженням почуттів, а тому наративний за своєю сутністю. 

В науковому дискурсі для автора необхідним є зрозуміло пояснити свою 

думку та переконати. Використовуючи наративи-флешбек, автор постійно тримає 

увагу адресата на важливій для пояснення та розуміння інформації, повторюючи 

важливі моменти. Наративи-флешбек часто вводяться так: as mentioned earlier; as 

mentioned above; in the past; in the previous chapter; as previously mentioned; you’ve read 

a good introduction to this in…; we’ve discussed a little і т.п. Автор постійно утримує 

зосередженість адресата на певних аспектах та начебто перепровіряє його пам'ять та 

розуміння наукових питань і, за необхідності, нагадує, а інколи уточнює та 

доповнює: 

Of course, as mentioned earlier, you will have issued other commands to 

create the database and table and to set up all the correct fields, but the INSERT 

command here shows how simple it can be to add new data to a database. INSERT is 

an example of Structured Query Language (SQL), a language designed in the early 

1970s and reminiscent of one of the oldest programming languages, COBOL. It is 

well suited, however, to database queries, which is why it is still in use after all this 

time (Nixon, 2015, p. 7).  
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Тут ми чітко прослідковуємо зв'язок: флешбек – каузація. 

Розглянемо ще один приклад: 

The essays in this volume represent some of the work I have done over the last 

seven years in historiography and theory of narrative and on the problem of 

representation in the human sciences. I have entitled the collection The Content of 

the Form because all the essays deal, in one way or another, with the problem of the 

relation between narrative discourse and historical representation (White, 1990, 

p.ix). 

Наведений приклад є науковим наративом-флешбек у жанрі передмови. Тут ми 

спостерігаємо нульову персоналізовану фокалізацію. Наукові наративи в таких 

жанрах, як передмова, подяка, пролог, вступ мають тенденцію до нульової 

фокалізації, адже зазвичай мають чітко виражену емотивну персоналізацію.  

Згорнуті наративи-флешбек використовують в елементах анотацій, в оглядах 

історії питання, у висновках та у подяках. Часто застосовується прийом зовнішньої 

фокалізації (“погляд ззовні”), що опосередковано доводить зацікавленість широкої 

аудиторії та свідчить про важливість доробку, що, в свою чергу, також сприяє 

переконанню адресата та створює позитивний імідж автора. 

Автори наукових праць також послуговуються використанням наративів-

флешбек задля екскурсу в історію питання, такі згорнуті наративи виділяють навіть в 

окремі елементи, називаючи їх підрозділами: The Origins; How It All Began; 

Introduction; Some Brief Historical Perspective. Розглянемо приклади: 

1. SOME BRIEF HISTORICAL PERSPECTIVE 

Thirty-five years ago, three leading British linguists published a volume 

entitled The linguistic sciences and language teaching. The careful wording of the 

title of this book was something of a clarion call; in effect, the authors promised to 

usher in a Brave New World of a stronger descriptive base for pedagogical 

materials. (John M.Swales, 2000). 

Фраза thirty five years ago переносить нас в минуле.  

2. Industry and Standards 
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JPEG at 25: Still Going Strong. (2017) 

Photographic images are taken for granted today as part of the multimedia 

mix of information we use daily to communicate in both our personal and 

professional lives. An enabling technology for this is the photographic coding 

technique, universally known as JPEG, which is celebrating its 25
th
 anniversary of 

receiving approval as standard this year. Where did JPEG come from, and what are 

the fundamental components that have given it longevity? 

The Origins 

The image compression technique used for applications as diverse as 

photography, webpages, medical imaging, and public records is JPEG, named after 

the original International Standards Organization (ISO/International Telegraph and 

Telephone Consultative Committee (CCITT) Joint Photographic Experts Group, 

established in November of 1986. The group developed the technique in the late 

1980s and produced the international standard, formally known as Int’l 

Telecommunication Union (ITU)-TT.81, in the early 1990s.  

How It All Began 

In the early 1980s, some of the leading telecommunication service providers 

around the world were launching videotext services: information services delivered 

over analog telephone lines to a terminal based on a television set or to an 

inexpensive dedicated terminal. (Hudson, Leger, Niss, Sebestyen, 2017, p.96). 

У цьому прикладі наративи-флешбек є окремими підрозділами статті та мають 

характерні назви: The Origins; How It All Began. Вираз In the early 1980’s переносить 

адресата назад у минуле.  

При описі експерементальної частини дослідження, автори наукових статей 

послуговуються наративами-флешбек у вигляді кейсів, докладно описуючи 

експеременти, що їх було проведено: 

We collected argumentative essays written by students at three different 

education levels: 9
th
 grade, 11

th
 grade, and college freshmen. All of the essays were 

written in response to prompts used in the Scholastic Achievement Test (SAT) writing 
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section. The 9th grade writers and college freshman were given a choice between 

two prompts. The 11th grade writers all wrote on the same prompt. There was no 

overlap in prompts within the groups. The prompts were general knowledge prompts 

that did not require domain knowledge 11 and were meant to induce a variety of 

ideas. Students were allowed 25 minutes to write the essay. We collected 62 essays 

from 62 9th grade writers, 70 essays from 70 11th grade writers, and 70 essays from 

70 college freshmen. We collected the essays from three different geographic areas. 

The 9th grade essays were collected from a suburban school district in upstate New 

York. The 11th grade essays were collected from a suburban school in Washington, 

D.C. The college freshman essays were collected from students attending Mississippi 

State University. Our corpus differs from the corpus analyzed in McNamara et al. 

(2010) in that the essays were timed; the prompts were general knowledge; and 

students of varying grade levels wrote the essays. (Crossley, Weston, Sullivan, 

McNamara, 2011) 

Розгорнуті наративи-флешбек іноді зустрічаємо в статтях-оглядах, коли вся стаття 

написана як огляд-рецензія на події в минулому: 

BEFORE GOING into more detail, it might be useful to remember that while 

nowadays ISSN’s annual meetings attract hundreds of scholars – young, mature, or 

seasoned in an impressive display of intellectual success – about fifty years ago, in 

the early 1960s, the study of narrative was a far more limited field. 

Then, even more than now, form was at the center of American literary 

studies… (Pavel, T., 2014)  

Вирази remember; in the early 1960’s; about fifty years ago переносять адресата у 

минуле і чітко окреслюють ретроспекцію наративу-флешбек. 

Статті, присвячені історії наукового питання, також часто написані суцільним 

наративом-флешбек: 

1) Linguistic Models in Narratology: From Structuralism to Generative Semantics 

(Ryan, 1979). 

2) Narrative: Linguistic and Structural Theories (Toolan, 2006, p.459-473) 
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Наративи-флешбек іноді мають ознаки поліфонії та мімезису, що свідчить про 

наративність наукового викладу: 

When I was researching risk communication in Alberta, Canada, a colleague 

at East Carolina University, Catherine Smith, suggested, “Get a geographer? 

Because a geographer (mapmaker) can see information visually as well as textually. 

(Barker, 2010, p.31).  

У цьому невеликому за обсягом наративі-флешбек спостерігаємо зміну голосів 

(фокусу нарації) тричі: фокус автор, фокус колеги та фокус географа.  

Отже, наративи-флешбек неодмінно впливають на результат сприйняття 

наукового дискурсу. За їх допомогою відбувається аргументативна каузація, 

уточнення тощо. Завдяки наративам-флешбек адресат краще запам’ятовує 

інформацію, адже відбувається повторення та акцентування уваги на інформації. 

Завдяки використанню часової форми Present Perfect підкреслюється, що дія 

відбулася в минулому, але має наслідки дотепер. Наративи-флешбек вводять 

темпоральність, що є ознакою наративізації дискурсу та окреслюють структуру: 

минуле – теперішнє.  

 

2.4.1.3. Наративи-дигресії 

Наративи-дигресії  стосуються відхилення від основної теми дискурсу, їх 

мета – додаткова інформація, яка може видаватися не релевантною. Хоча наративи-

дигресії стоять поза усталеною структурою англо-американського (на відміну від 

ряду інших) наукового дискурсу, проте без них немає загальної композиції наукового 

доробку. На перший погляд, ця додаткова інформація – зайва. Однак, беручи до 

уваги логічність, точність та прискіпливість наукового дискурсу, нічого зайвого у 

науковому викладі немає. Розглянемо приклад: 

This unique human ability to take control of time has certainly been useful to 

us in many ways and shall continue to be. But it is also, quite simply, a great pleasure 

in itself. The South African novelist J.M.Coetzee put this well:  “For the reader, the 

experience of time bunching and becoming dense at points of significant action in the 
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story, or thinning out and skipping or glancing through nonsignificant periods of 

clock time or calendar time, can be exhilarating – in fact it may be at the heart of 

narrative pleasure. As for writing and the experience of writing, there is a definite 

thrill of mastery – perhaps even omnipotence – that comes with making time bend 

and buckle, and generally with being present when signification, or the will to 

signification, takes control (Abbott, 2012, p. 5).  

Підкреслена частина прикладу є наративом-дигресією, адже автор відхиляється від 

основної теми викладу та надає додаткову “зайву” інформацію про насолоду. Однак, 

ця “зайва” інформація надає необхідного емоційного забарвлення викладеній 

інформації, що, в свою чергу, сприятиме переконанню адресата. Наративи-дигресіїї 

часто нагадують наративи-уточнення або наративи-флешбек. Проте, істотна різниця 

між ними полягає у тому, що наратив-дигресія, надаючи нібито надлишкову 

інформацію, з одного боку “зайву” і “несуттєву”, остаточно завершує процес 

переконання. Тож наратив-дигресія слугує доконечній меті наукового диcкурсу – 

переконанню адресата. 

Нині в науковому дискурсі усе більшої популярності набуває застосування 

посилань на різноманітні веб-ресурси. Так, науковий комп’ютерний дискурс не 

обмежується лише вербальними наративами-дигресіями, а і надає інтернет-

посилання, що можна також вважати наративами-дигресіями: 

India claims to have the oldest formal census, devised in the third century 

BCE. Its principles of government, called the Arthashastra, mandated collection of 

population, economic, and agricultural statistics as the basis for taxation. During 

India’s early Moghul period (1500s), the government also kept careful records of 

land, production, population, famines, and more. This data collection was further 

extended during the rule of Akbar the Great (mid-1500s) to include industry, wealth, 

and other information 

(http://censusindia.gov.in/Data_Products/Library/Indian_perceptive_link/History_li

nk/censushistory.htm). (Pfleeger, 2014, p.74).  

http://censusindia.gov.in/Data_Products/Library/Indian_perceptive_link/History_link/censushistory.htm
http://censusindia.gov.in/Data_Products/Library/Indian_perceptive_link/History_link/censushistory.htm
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Цей приклад наведено зі статті про комп’ютерні технології, і такий детальний 

екскурс в історію є не лише наративом-флешбек, а і наративом-дигресією, адже 

стаття не історична, більш того, автор послуговується інтернет-лінком для надання 

додаткової історичної інформації. 

Лінгвісти також послугуються наративами-дигресіями у формі інтернет-

посилань. Наступний приклад є популярним серед науковців засобом репрезентації 

додаткової інформації, а також фідбеку: 

This column focuses on a broad range of practical academic issues from 

teaching and training to professional concerns, research, and technologies of interest 

to teachers, students, and researchers. Please send comments and suggestions to 

Thomas.barker@ttu.edu or visit the column forum at 

http://theacademicconversation.ning.com. (Barker, 2010, p.31) 

Іншими невербальними засобами передачі наративів-дигресій, є малюнки та 

фото, які сприяють візуалізації інформації. 

Наративи-дигресії часто використовують у виносках: 

How could spatial-semantic congruity effects be disembodied? People 

experience space through the senses, so aren’t spatial representations inherently 

embodied? No. Space is experienced through multiple modalities (e.g., vision, touch, 

audition), and spatial information from different input modalities must be 

integrated – this integration allows us, for example, to determine how large an object 

will appear to be visually based only on the sound that it makes (e.g., imagine 

judging the visual size of a soda can vs. an oil drum based upon hearing someone hit 

them with a spoon). The fact that we can integrate spatial information across 

multiple modalities suggests that at least some spatial representations may be 

modality-nonspecific. And indeed, most research in the cognitive neuroscience of 

human spatial cognition has focused on brain areas that are modality-nonspecific. 

Spatial source-domain representations (and other source-domain representations) 

could, in principle, be implemented exclusively in modalitynonspecific brain areas 

(see Section 2.3); none of the behavioral experiments reviewed above allow us to 

mailto:Thomas.barker@ttu.edu
http://theacademicconversation.ning.com/
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distinguish modality-specific (embodied) from modality-nonspecific (non-embodied) 

source domain representations.³ 

-------------- 

³ Due to space constraints, we omit discussion of an influential set of studies by Arthur 

Glenberg and colleagues (2002, Glenberg, Sato, and Cattaneo 2008a, Glenberg, Sato, and Cattaneo 

2008b) which has been interpreted as evidence that people’s understanding of the metaphorical 

“transfer” of information from one person to another is represented via motor simulations. We do 

not believe the studies support this conclusion, in part for reasons articulated here. However, these 

innovative studies merit full consideration, and are discussed at length in Casasanto and Gijssels 

(2014). For the time being, we note that (a) these studies include one of the most ingenious attempts 

to date to test the simulation hypothesis using behavioral methods (Glenberg et al. 2008a), and that 

(b) still, we do not believe the attempt was successful. These studies do not constitute an exception to 

the generalizations we make here about obstacles to testing simulation claims with behavioral 

methods. (Casasanto,  Gijssels, 2015, p.331). 

Такі наративи, як правило, виділяють графічно.  

Наративи-дигресії часто зустрічаємо в Додатках (Appendix / Appendices): 

Appendix  

Example 1:  

Essay Written by a Participant From the Ninth Grade Being realistic is better 

for people than being optimistic because if one person was optimistic, there is a 

better chance that they will get their hopes up for nothing because people that are 

optimistic always think the best of something and that is not always what happens 

when in other words when a person is more realistic they have a better life because 

they look at all the possible outcomes instead of what they want to happen so they 

don’t get their hopes up as much as the people that are as optimistic because the 

different ways that they think about of the views that they give to things. It shows that 

people that are more optimistic get upset from the facts that they get because they are 

not what they wanted the final answer to be and the people that are realistic don’t get 

upset because they think about all the possible outcomes that someone could get in 

the situation that they are in and not the outlook of what they want to happen in the 
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situation. Most optimistic people are very daring cause they think nothing will 

happen to them because of the positive outlooks that they are giving to themselves for 

being optimistic when someone that is more realistic they are more afraid because 

they look at all the possible outcomes that could occur because they know that not 

everything that happens in life is going to turn out good and that it is more likely for 

something bad to happen then for something good to happen in what ever situation 

that they might be on. Most optimistic people probably die earlier. (Crossley, 

Weston, Sullivan, Mcnamara, 2011, p.305)  

Цей наратив-дигресія з одного боку є надлишковою інформацією, а з іншого надає 

важливий приклад, без якого адресат має неповне уявлення про експеримент, 

описаний в статті.  

Отже, наратив дигресія – особливий тип наративу, являє собою удавано 

надлишковий елемент наукового дискурсу. Саме завдяки наративам-дигресіям 

“сухий” науковий дискурс набуває емоційності та виразності. 

Згорнуті наративи-дигресії вводяться до основної частини наукового 

повідомлення немов ззовні, часто міметично. Зовнішня фокалізація дигресії є 

наративною ознакою, яка переконує адресата у істинності та правильності 

результатів наукового доробку. Дигресії зазвичай виділяються візуально-

риторичними засобами (інший шрифт та його розмір, нахил, лапки, пропуски).  

Як ми зазначали вище, у випадку розлогіших дискурсивних фрагментів, маємо 

справу з розгорнутими наративами. Розглянемо приклад розгорнутого наративу-

дигресії, який викладено після основної частини теоретичного матеріалу, як матеріал 

для додаткового читання: 

Further secondary reading. 

The story of Solomon’s wise decision can be found in the Old Testament in 1 

Kings 3: 16-28. The most famous version of the story of Oedipus can be found in two 

plays by Sophocles, Oedipus the King and Oedipus at Colonus (fifth century BC). 

For many of the variants on this continually fascinating story, you can consult two 

good books: Lowell Edmunds and Alan Dundes (eds.), Oedipus: a Folklore 
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Casebook (New York: Garland, 1983) and Lowell Edmunds, Oedipus: The Ancient 

Legend and Its Later Analogues. 

In thinking about narrative as thinking, it may help to consider Stanley Fish’s 

distinction, In his Self-Consuming Artifacts: The experience of Seventeenth Century 

Literature, between a “rhetorical text” that satisfies the needs of its readers” by 

mirroring “the opinions its readers already hold” and a “dialectical text” that “is 

disturbing, for it requires of its readers a searching and rigorous scrutiny of 

everything they believe in and live by. Of all the works on narrative, the one that for 

me best features the capacity of narrative to find new understanding through the 

working out of the story is Paul Ricoeur’s magisterial three-volume work “Time and 

Narrative”. His writing can be little dry, but it is well worth the effort (Abbott, 2012, 

p. 212).  

В даному наративі-дигресіїї передається додаткова інформація. Автор надає 

уточнення та роз’яснення, наводить авторитетні посилання, які спрощують завдання 

переконати адресата. Описовий інструментарій, інтрига, наративна інтенційність є 

наративними ознаками даного фрагменту. Нульова фокалізація (всезнаючий автор) 

поступово перетворюється на внутрішню (“погляд разом”), яка виражена 

імпліцитним імперативом (настанова автора – прочитаємо), а згодом і на зовнішню 

фокалізацію (“погляд ззовні”), коли наратив фокусує точки зору інших авторів. 

Завдяки розгорнутості наративу маємо можливість розглянути питання з різних 

точок зору, що додає авторитетності та усебічної обгрунтованості дискурсу у цілому. 

  

2.4.1.4. Наративи-підсумовування  

Необхідною умовою наукового дискурсу є висновки або підсумовування. 

Автори англо-американських наукових праць викладають висновки у довільній 

формі, зокрема, наративно. Розглянемо такий приклад наукового наративу-

підсумовування: 

If our thinking is saturated with the many languages of narrative from our earliest 

years, what is it that leaks in from the unmediated world of feelings, actions, and 
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consequences? Where does the balance lie between the world at large and our 

constructions of it?    

In one form or another, these questions have followed the heady invigorating wind of 

post-structuralist thought from the moment it blew through the humanities. I want to 

end with them for they are still very much alive. (Abbott, 2012, p. 21)  

Наведений наратив має дієгетичний виклад та внутрішню фокалізацію. 

Наративи-підсумовування можуть уводитися такими виразами: this gives some 

idea of; to sum up; indeed; what can be said definitely; to conclude; in conclusion;  to sum 

up, in summary, summing it (all) up, in sum, to summarize,  on the whole, all in all, in 

general, generally speaking, in brief, briefly, in short, in a word тощо. 

У науковому дискурсі неможливо зробити висновки, не спираючись на факти 

та причини. Тому наративи-підсумовування завжди пов’язані передусім з 

наративами каузації, а також з наративами-екземпліфікаціями, наративами 

уточненнями тощо. Наступний приклад містить наратив-підсумовування разом з 

наративом-уточненням і наративом каузації: 

Although its helpful to be aware of this process so that you know the three elements 

work together (наратив-уточнення), in practice you don’t really need to concern 

yourself with these details (наратив-підсумовування), because they all happen 

automatically (наратив каузації). (Nixon, 2015, p. 5) 

Завдяки наративізації, каузація та уточнення, екземпліфікація, так само, як і 

спирання на попередній досвід, значно посилюють результати, висновки, 

підсумовування. 

Розповсюдженим явищем в науковому дискурсі є намагання зробити 

висновки, спираючись на авторитетність інших вчених, отже наративи посилання на 

авторитети та наративи-підсумовування співіснують:  

Few if any, scholars would dispute the necessity of at least one event for there to be 

narrative, but there are a number who require more than this. Some require at least 

two events, one after the other (Barthes, Rimmon-Kenen). And more than a few go 

even further, requiring that the events be casually related (Bal, Bordwell, 
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Richardson). To both of these camps, my examples of narrative above would appear 

too improverished to qualify. In my own view and that of still others (Genette, Smith), 

the field of narrative is so rich that it would be a mistake to become invested in a 

more restrictive definition that requires either more than one event or the sense of 

causal connection between events. Both of the latter are more complex versions of 

narrative, and in their form and the need that brings them into being they are well 

worth study in their own right (наратив-посилання на авторитети). But in my view 

the capacity to represent an event, either in words or in some other way, is the key 

gift and it produces the building blocks out of which all the more complex forms are 

built. 

That said, it is important to note that most of us – scholars, readers, viewers – 

find it difficult sometimes to call some longer, more complex works narratives, even 

though they contain numerous examples of these little, and sometimes not so little, 

narrative building blocks (наратив-підсумовування) (Abbott, 2012, C. 13).  

Цікавими на нашу думку є наративи-підсумовування, виражені спонукальним 

модусом: 

В статті “Linguistic Strategies for Balancing Clarity and Politeness” автори 

надають висновки не лише в наративній назві-підсумовуванні (імплікація: 

“Необхідно висловлювати думку чітко, проте ввічливо!”), а і звертаються до адресата 

(міметичний виклад), надають інструкції у вигляді наративів-підсумовувань після 

розлогої каузації: 

Based on the available linguistic research, then, we make the following 

suggestions to editors: 

 Avoid passive-voice locution-derivable utterances. 

 Avoid unmitigated active-voice locution-derivable utterances. 

 Mitigate active-voice locution-derivable strategies with downtoners. 

 Combine active-voice locution-derivable strategies with compliments. 

 Combine active-voice locution-derivable strategies with justification or 

“payoff” statements. (Mackiewicz, Riley, 2003, p.89). 
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Цікавими наративними підсумовуваннями в цій статті також можна вважати 

порівняння авторами редакторів з дипломатами та терапевтами:  

The technical editor must be a diplomat in addition to being a language 

craftsman. Some of the studies reviewed by Speck liken the editor more to a therapist. 

(ibid, p.84) 

В книзі з комп’ютерного дискурсу автор дає назви кожному розділу своєї 

книги у формі імперативу: 

Choose your containers with care. (Meyers, 2008, p. 1). 

Beware the illusion of container-independent code. (Meyers, 2008, p. 4). 

Make copying cheap and correct for objects in containers. (Meyers, 2008,  

p. 9). 

Call empty instead of checking size against zero. (Meyers,2008. p. 11). 

Цікавими ці наративи-підсумовування є тому, що причинно-наслідковий 

зв'язок ми прослідковуємо вже після констатації підсумовування-висновку. Тут ми 

бачимо міметичний виклад з діалогізацією: автор звертається до адресата з власними 

висновками. Є випадки, коли автор робить висновки, але спочатку ставить питання: 

1) Do you need to be able to insert a new element at an arbitrary position in the 

container? If so, you need a sequence container: associative containers won’t do 

(Meyers, 2008, p. 3). 

2) How might language affect depictions? There seem to be two possibilities, and 

either or both could be operative. A strong interpretation would be that learning, 

speaking, and understanding a range of verbs describing subtly different manners 

of action would induce speakers to attend more to manner of action and to action 

in general. Conversely, using a language with a meager set of verbs for action, 

where verbs primarily signal global direction of motion, entrance, exit, ascent, 

descent, would direction attention to changes in path, with their consequent 

abrupt changes in overall scenes. By the strong view, then, manner languages 

encourage greater attention to action and greater thought about action, which 

could lead quite directly and naturally to more depictions of action. There is, 
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however, another account of the influence of language on creating depictions. It 

may be that in creating comics, artists plan or are given stories in language, and 

then draw. In fact, comics stories are typically written by one person and drawn 

by others. However, the story outline does not specify each frame in detail and the 

writer or artist may storyboard the story, that is, draw sketches for the major 

scenes. But it is not unlikely that in comics, language, implicitly, explicitly, or 

both, is a force in creating the depictions. Literature in manner languages uses 

more descriptions of complex motion than literature in path languages, which 

substitute static spatial descriptions, superimposing a brief motion path (Slobin 

1997). Because linguistic and imagistic thinking and planning are so intertwined, 

both possibilities may be operative and distinguishing them may not be possible. 

(Twersky, Chow, 2017, p.85) 

Тут ми спостерігаємо діалогізацію, яка є ознакою наративізації. 

Наративи-підсумовування – поширене явище і серед назв наукових доробків 

(книг, статей): Effective C++. 55 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs 

(Meyers, 2008).  

Наведені вище приклади є згорнутими наративами. Такі наративи 

допомагають чітко структурувати дискурс. Нульова фокалізація від всезнаючого 

автора переконує у коректності висновків адресанта.   

Іншими прикладами наративів-підсумовувань є післямови та епілоги. Тут вже 

ідеться про більш розлогі, розгорнуті наративи. В книзі Information. Technology. 

Standardization, автор К. Ф. Каржіл відводить цілий розділ наприкінці книги під 

епілог – авторське підсумовування, з акцентом на власних позиціях, що він їх 

обстоює: 

This chapter is a collection of what, in the author’s opinion, are high-interest topics 

in standardization in the United States at this time. These are issues of interest and 

concern in the standards and business community with which we are trying to come 

to grips in the United States and internationally. Ultimately, action (or not) in these 

areas will impact the direction and future of standards (Cargill, 1989, p. 223).  



119 
 

Як згорнуті, так і розгорнуті наративи-підсумовування пов’язані з іншою 

інформацією, на яку вони спираються, та з якої вони, зрештою, випливають. У 

науковому дискурсі наративи-підсумовування тісно пов’язані з наративами- 

каузаціями, наративами-екземпліфікаціями, наративами-уточненнями, наративами 

посиланнями на авторитети, наративами-флешбек, а також, звичайно, вони 

спираються на фактуальну інформацією. Отже, основна ознака наративів-

підсумовування – аргументована авторська позиція.   

 

2.3.2. Аргументативні НДФ 

Науковий дискурс завжди  передбачає аргументацію, адже важлива мета 

наукового дискурсу – переконання. В англо-американському науковому дискурсі 

аргументи, виражені наративно, стосуються переважно наведення прикладів 

(аргументація через екземпліфікацію), уточнень, зазначення причинно-наслідкових 

зв’язків, а також посилання на авторитети. 

Тож до аргументативних наративів належать: 

 наративи-екземпліфікації 

 наративи пояснення та уточнення 

 наративи каузації 

 наративи посилання на авторитети 

Розглянемо їхню специфіку докладніше. 

 

2.3.2.1. Наративи-екземпліфікації 

Екземпліфікація стосується “логосу” (за Арістотелем) та “даних” (за 

Тулміном). Наративи-екземпліфікації вводяться за допомогою таких мовних 

одиниць: for example; for instance; like this; like the following; namely, часто у 

поєднанні з імперативами типу consider, note тощо, або ж уводитися за допомогою 

слів типу story; narration; illustration; vignette; visualization vignette; video vignette; 

picture; skit, to demonstrate; to describe; to show; to illustrate (the point); a case in point; 
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(to cite/to take) an example (from); as in: тощо та/або виділятися графічно (за 

допомогою шрифту іншого розміру, відступів від берегів тощо).  

Вони можуть уводитися анафорично або катафорично. Розглянемо декілька 

прикладів. Анафорична референція екземпліфікації може маркуватися за допомогою 

мовних засобів типу (as) in the previous example/sentence(s)/illustration/case/vignette/story 

(I wanted to emphasize ...): 

As in the previous example, the fx is to make a concrete conclusion that synthesizes 

the results into knowledge and provides a meaningful take-home message. (Schimel, 

2012, p. 88). 

Наведений нижче наратив-екземпліфікація вводиться катафорично: 

Consider a few simple examples of ordinary introspective reasoning. Imagine sitting 

still in a chair. As you sit, you decide to raise your arm within the next few seconds, 

and then you actually do so. Your introspective analysis of this situation suggests that 

your conscious decision to raise your arm, and when to do so, provides the causal 

force for making your arm move in the way and time that it did. But is this intuition, 

which arises from your introspective analysis of your own actions and the reasons 

for them, accurate? Might your arm movement be due to reasons other than your 

conscious decision to raise your arm? (Gibbs, 2006, p. 135). 

Наведений приклад розгорнутого наративу містить низку подій, причинно-

наслідковий зв’язок, як стверджувальні, так і питальні речення, елементи опису. 

Даний наратив є прикладом мімезису – драматичної імітації. Автор малює емоційно-

експресивну картину в уяві адресата, нібито він – актор і грає цю дію на сцені. Такий 

ефект досягається завдяки використанню дієслів в імперативі: consider, imagine, 

decide; а також розгалуженого описового інструментарію. Внутрішня фокалізація 

(“погляд разом”) також сприяє відтворенню міметичного характеру викладу 

наративу. Таким чином, даний розгорнутий наратив має велику кількість засобів 

переконання адресата. 

Типовим прикладом розгорнутого наративу-екземпліфікації є використання 

кейсів (case studies) та замальовок (vignettes) у науковому дискурсі. Наукові наративи 
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екземпліфікації та пояснення часто мають форму кейсів. Метод конкретних ситуацій 

або кейсів – це метод активного проблемно-ситуативного аналізу, заснований на 

вирішенні конкретних завдань-ситуацій, започаткований свого часу у Гарвардському 

університеті. Аналіз конкретних ситуацій наближує адресата до розуміння складних 

питань. Р. Їн  зазначає, що метод кейсів – це  емпіричне дослідження, яке вивчає 

сучасні феномени в контексті реального життя (Yin, 1984, p.23). Вирізняють 

навчальні та наукові кейси (межа між якими не є чіткою). Наукові кейси є моделями 

для отримання нового знання про ситуацію та поведінку в цій ситуації. Такий кейс 

будується за принципами створення дослідницької моделі. Кейс повинен: 

 бути написаним цікаво, простою доступною мовою; 

 мати ознаки драматизму та проблемності;  

 демонструвати позитив та негатив; 

 надавати достатню кількість інформації 

 стимулювати дискусію під час обговорення (так званий “мозковий штурм”).  

Кейси можна розглядати як наративи міметичного типу, адже дія відбувається, 

немов вистава спектаклю: 

Still other variables that define the occasion are the location for the presentation and 

the number of people in attendance. For instance, if the presentation is a dissertation 

defense, is the presentation before the dissertation committee in a small conference 

room? Or is the presentation in the Sorbonne before 1,000 spectators, as was the 

case in 1925 for the dissertation defense of Irène Curie?24 The number of people in 

the room could affect decisions such as whether to incorporate humor. With a 

packed room, because the laughter of the audience appears amplified, the audience 

is more likely to perceive the humor as successful. If the room is half empty, though, 

any laughter quickly dissipates. (Alley, 2013, p. 15) 

Емоційне сприйняття інформації наукового дискурсу і є у випадку кейсів 

основною ознакою наративу. Нас зацікавив такий приклад тактики застосування 

кейсів, яким послуговується компанія Майкрософт:  

Microsoft’s Love-Hate Relationship with Open Sourсe.  
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Привабливим для нашого дослідження цей кейс є своєю наративною назвою. 

Цей кейс про взаємовідносини корпорації Майкрософт з відкритими джерелами.  

Стаття “Researching Young Children’s Everyday Uses of Tecchnology in the 

Family Home” видавництва Oxford Academic своєю тематикою передбачає доказ 

результатів лише за допомогою моделювання необхідних ситуацій: Putting children in 

the centre; Starting from the parents; Involving children; Engaging children in 

conversation: the ‘toy tour’. Автори анонсують цю методику у своїй статті: 

THE RESEARCH STUDY: ‘TOYS AND TECHNOLOGY’ 

This 3-year ESRC-funded project produced a detailed account of young children's 

encounters with leisure and work technologies at home with a particular emphasis 

on the learning that might be supported by the human and technological resources to 

be found there. We developed household case studies by making between six and 

nine repeat visits to 14 families that included a 3- or 4-year-old child. The families 

were recruited from nurseries in an area of social deprivation in central Scotland 

and were assessed in terms of two broad bands of high and low socio-economic 

status (with seven families in each) as measured by the parents' employment and 

educational qualifications. Our repeat visits enabled us to establish some degree of 

trust and, as a result, all of these families maintained their full involvement in the 

study throughout the 16-month duration of fieldwork. This also meant that we were 

able to develop relationships with the children, making it more straightforward to 

elicit their perspectives. (Plowman, 2015). 

Наголосимо, що існують не тільки статті-кейси, а й навіть монографії-кейси. 

Наприклад, у галузі ІТ: Elen Monk “Problem Solving Cases In Microsoft Access and 

Excel, Susan Sanderson “Case Studies For Use With Computers In The Medical Office”, 

Deborah Nolan “Data Science In R: A Case Studies Approach To Computational 

Reasoning And Problem Solving”, Peter Norvig “Paradigms Of Artificial Intelligence 

Programming: Case Studies In Common Lisp”, Richard A.Spinello “Case Studies In 

Information And Computer Ethics. І у лінгвістиці є монографії, присвячені  

використанню методу кейсів, наприклад:  Thom Hudson “Case Studies In Foreign 

Language Placement: Practices And Possibilities”, Steve May “Case Studies In 
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Organizational Communication: Ethical Perspectives And Practices”, Joann Keyton “Case 

Studies For Organizational Communication: Understanding Communication Processes”, 

John Macalister “Case Studies In Language Curriculum Design: Concepts And 

Approaches In Action”, Selma K.Sonntag “The Local Politics Of Global English Case 

Studies In Linguistic Globalization.”  

Кейси, порівняно із замальовками, більші за обсягом. Замальовки можуть бути 

представлені вербально або невербально (фото, відео фрагмент). Найкраще про 

замальовки сказав П. Кемпбел: до речі, при визначенні замальовок, він 

послуговується наративом-екземпліфікацією: 

A vignette is a short story without an ending. It is short, but not too short to 

present an issue. It is detailed, but not so detailed that the underlying issue gets lost. 

A vignette presents an issue, such as the under-representation of girls in advanced 

math courses, in a context with which individuals can identify. A good vignette has 

fewer complexities and personalities than real life, sets up a situation in which there 

is no one “right” answer, and is flexible enough that individuals from different 

groups (teacher/administrator, female/male, liberal/ conservative) can identify with 

the story and bring their perspective forward in discussions of solutions. (Campbell, 

2003, p. 2) 

Власне, у наведеному прикладі, маємо справу з дефініцією, що передається за 

допомогою екземпліфікації. 

Утім, у будь-якому разі, наочність кейсів-екземпліфікацій значно підсилюється 

завдяки паралельному вживанню наративів поясненя та уточнення, наприклад: 

To serve the needs of all possible readers, the best way to describe a method is 

use a lead/development (LD) structure, providing an initial overview for all 

and then the details for those who need them. For example, consider the 

following three ways to describe a method. I’ve seen each of these approaches 

used many times in papers, but which is best? 

Example 8.1 
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Enzyme Inactivation following 3-HPAA Metabolism Enzyme inactivation 

associated with 3-HPAA metabolism was measured by the method of Turman et al. 

(2008). 

 

Example 8.2 

Enzyme Inactivation following 3-HPAA Metabolism PGHS-1 or PGHS-2 was 

incubated with 25 μM 3-HPAA. When oxygen uptake was complete, arachidonic 

acid (25 μM) was added, and the  maximal rate was determined as described above 

and normalized to the DMSO control. The concentration dependence of PGHS-2 

inactivation was analyzed in a similar manner with varying concentrat ions of 3-

HPAA (from 10 nM to 25 μM).  

Example 8.3 

Enzyme Inactivation following 3-HPAA MetabolismAction 69. To characterize the 

extent of enzyme inactivation associated with 3-HPAA metabolism, PGHS-1 or 

PGHS-2 was incubated with 25 μM 3-HPAA. When oxygen uptake was complete, 

arachidonic acid (25 μM) was  added, and the maximal rate was determined as 

described above and normalized to the DMSO control. The concentration 

dependence of PGHS-2 inactivation was analyzed in a similar manner with 

varying concentrations of 3-HPAA (from 10 nM to 25 μM).1  

Example 8.1 is truly miserable — it doesn’t say anything about how the 

measurement was done. Because the specifc method can affect how we interpret 

results, we could not evaluate this work without tracking down the orig inal paper. 

Talk about making the reader’s job hard! Every paper is supposed stand on its  

own, and this one would not. 

Example 8.2 is imperfect — it goes straight into detail without an opening 

to guide us in what those details are about. Tрe header provides some structure, 

but we don’t read subheads as part of the sentence. If you have a page limit, you 

can get away with this, otherwise, try another approach.  

Example 8.3 is the best and the one Turman et al. used — it adds a few 

extra words to provide a brief overview of the goal before describing the 

approach. The details are there, but the overview is enough to follow the paper. 

All readers can get the information they need. (Schimel, 2012, p. 68-69) 
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Наративи-екземпліфікації можуть комбінуватися з наративами каузації та 

наративами пояснення та уточнення, а також підсумовування: 

 

 

 

A speech targeted to the audience is essential for a 

presentation’s success. Consider J. Robert 

Oppenheimer’s early lectures given at California-

Berkeley in 1929. Only 25 years old, but already well 

known for his work on the quantum theory, 

Oppenheimer began his teaching that first semester 

with a class full of eager graduate students. Halfway 

through the semester, though, the number of students 

registered for his course had dropped to one.  

The principal reason that students dropped the 

course was that Oppenheimer did not target them in 

his speech. For one thing, Oppenheimer’s pace was 

much too fast for the students. Interestingly, although 

the students considered the pace to be much too fast, 

Oppenheimer felt that it was too slow. Another 

problem with Oppenheimer’s speech was that he 

made “obscure references to the classics of literature 

and philosophy.” The combination of these two 

problems caused many of the students to complain to 

the head of the department. However, Oppenheimer 

was already aware of the problems  and worked hard 

to slow his pace, to clarify his ideas, and to make 

connections between his points. The result was that  

Oppenheimer’s later students found him to be “the  

most stimulating lecturer they had experienced.”  

(Alley, 2013, pp. 15-16) 

  

наратив-

екземпліфікація 

 

 

 

 

 

 

наратив-каузація 

 

наратив пояснення 

та уточнення 

 

наратив-каузація 

 

 

наратив-

підсумовування 

наратив пояснення 

та уточнення 

 

За допомогою згорнутих наративів екземпліфікацію реалізувати  складніше, 

але це також можливо. Приклад не обов’язково має бути довгим, але він повинен 

бути доречним та переконливим. Переконливими можуть бути не просто приклади, а 

саме приклади-наративи, адже вони, маючи ознаки наративу,  передають емоційність 
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та експресивність, що значно підсилює емоційний складник процесу логічного 

переконання. Наративи-екземпліфікації можуть бути і невербальними, як-от: 

 

(Abbott, 2012, с. 7) 

Наведена картина Рембрандта унаочнює приклад наративної кульмінації. У 

Рембрандта – це  напис невидимою рукою слів  “мене, текел, фарес, упарсін” на 

стіні – під час бенкету вавилонського царя Валтасара. Зміст цього напису – 

“обчислено, зважено та розділено”, тобто, за Біблійними переказами, Бог вирішив 

покласти край царству Валтасара, людини, сповненої великої гордині. Ці події 

відбувалися, коли Вавилон був обложений персами 539 року до нашої ери. 

Кульмінація тут – необхідність замислитися перед неминучою поразкою, про яку 

попереджено заздалегідь (Валтасара вбили, а Вавилонія втратила незалежність). Така 

візуалізація створює емоційне тло та сприяє образності нарації. 
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2.3.2.2. Наративи пояснення та уточнення 

Наративи пояснення та уточнення надають додаткову інформацію, 

роз’яснюють, а іноді і розважають. За моделлю С. Тулміна, вони стосуються “даних” 

та “підтримки”. До образних наративів пояснення можна віднести поетичні епіграфи: 

In front, the sun climbs slow, how slowly, 

But westward, look, the land is bright! 

Say not the struggle naught availeth. 

Arthur Hugh Clough 

Nearly all the writings on standards of which I am aware have been based on a 

distinct standard or have been focused on a particular standards area…It is not 

surprising that writers prefer to study the unfamiliar subject… (Cargill, 1989, p. 25). 

 К. Карджил у такий поетичний спосіб порівнює комп’ютерну стандартизацію з 

прекрасним, однак образно пояснює та уточнює, що це нелегка справа (боротьба). 

Наративи пояснення та уточнення містяться як у власне науковому тексті, так і 

у виносках або примітках. У таких випадках, вони виділяються візуально за 

допомогою спеціальних засобів параграфеміки. Наведемо приклад наративу 

пояснення та уточнення, який міститься у виносках та виділений іншим розміром 

шрифту: 

It is curious that 58 percent of the references in Silvia’s (1993) review article 

on ESL and native speaker contrasts are in the form of dissertations and research 

reports, unpublished in major books and journals (Connor, 1996, p. 34). 

Цей приклад наративу пояснення та уточнення введений виразом it is curious that, що 

слугує привертанню уваги та містить авторську оцінну номінацію.   

Наративи пояснення та уточнення наводять перефразовану або додаткову 

інформацію та уводяться за допомогою таких мовних засобів: this means; in other 

words; such as; to clear all this up; there’s another benefit; moreover  тощо. Наративи 

пояснення сприяють кращому розумінню предмета: 
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Using PHP, you can make all these calls directly to MySQL without having to 

run the MySQL program yourself or use its command-line interface. This means you 

can save the results in arrays for processing and perform multiple lookups, each 

dependent on the results returned from earlier ones, to drill down to the item of data 

you need. For even more power, as you’ll see later, there are additional functions 

built right into MySQl that you can call up for common operations and extra speed 

(Nixon, 2015, p. 8).  

Наративи пояснення та уточнення деталізують наведену інформацію, наводять 

її максимально фрактально. У випадках образних епіграфів, нарація є імпліцитною, 

коли ж вона уводиться за допомогою мовних засобів перефразування або наведення 

додаткової інформації, говоримо про експлікацію екземпліфікованої нарації. 

Розглянемо такий приклад: 

The IT industry as a whole (and like many other industries) has embraced 

standards on principle, much as a person embraces a “good” idea: they seem to be 

the thing to support, but there is no clear explanation of exactly why it is good to 

support them. Groups are formed to create standards without the faintest idea of how 

to go about this task; large amounts of money are spent “doing standards” for some 

end – ostensibly to make money. The industry is in the same predicament as the little 

child on a roller coaster, asking plaintively “Am I supposed to be having fun?” 

(Cargil, 1989, p. 3). 

Цей приклад є науковим наративом-уточненням зі змінною фокалізацією. Ми 

спостерігаємо тут поліфонію та зміну дієгезісу на мімезис: спочатку маємо нульову 

фокалізацію, а потім міметичний виклад з внутрішньою фокалізацією. 

Аргументація в науковому дискурсі часто реалізована спиранням на думку 

авторитетів. Під час цитування або згадування авторитетних джерел, фокалізація 

змінюється на зовнішню, що є особливістю англо-американського наукового 

дискурсу. 

To raise the question of the nature of narrative is to invite reflection on the 

very nature of humanity itself. So natural is the impulse to narrate, so inevitable is 



129 
 

the form of narrative for any report on the way things really happened, that 

narrativity could appear problematical only in a culture in which it was absent– or, 

as in some domains of contemporary Western intellectual and artistic culture, 

programmatically refused. Considered as panglobal facts of culture, narrative and 

narration are less problems than simply data. As the late (and profoundly missed) 

Roland Barthes remarked, narrative “is simply there like life itself…international, 

transhistorical, transcultural (White, 1990, p.i). 

В даному науковому наративі-поясненні нульова фокалізація переходить в зовнішню 

при цитуванні та спиранні на авторитетну думку. 

Уточнення та пояснення часто пов’язані з флешбеком або екземпліфікацією, і 

тоді можемо говорити про змішаний тип наративу. Розглянемо приклади. 

Наратив уточнення та пояснення + флешбек: 

Plain language, though defined and produced in many different ways, is 

generally understood as writing that is more widely accessible for the general public 

than is specialized language that is standard in fields such as law, health, and 

insurance. The use of plain language is advocated by groups who argue that 

documents that affect a broad range of readers should be written in language that is 

free of jargon and written in a clear, straightforward style. The plain language 

movement began to take shape in the 1970s, driven by advocacy groups who sought 

to draw attention to the problem of unintelligible public documents. Groups such as 

the Plain English Campaign in the United Kingdom and the Center for Plain 

Language in the United States argued that plain language was a civil right and 

demanded that government, law, and industry communicate with the public using 

clear, readable written communication. Advocates within the fields of law and 

insurance helped bring change from inside their institutions, encouraging changes to 

arcane writing practices that excluded less educated readers. Government policy has 

also helped promote awareness of the importance of using plain language in public 

communications. For example, in 1972, U.S. President Richard Nixon ordered that 

the Federal Register be written in plain language; and in 1978, President Jimmy 
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Carter called for regulations to be written as plainly as possible. These cases 

demonstrate how plain language often has to do with fairness and equality: as the 

Law Reform Commission of Victoria argued in 1987, “people have the right to be 

informed in language which they can understand, of benefits to which they are 

entitled, and obligations which are imposed on them. This is only fair”. As these 

arguments imply, a person’s ability to understand written communication can impact 

health, well-being, and life chances (Garwood, 2003, p. 165-166. 

 Завдяки екскурсу в історію пояснення питання надається ретельно, деталізовано та 

всебічно.  

Наратив пояснення та уточнення + екземпліфікація: 

What does it mean for thoughts to be “embodied”? Although embodiment can 

mean many things, we use this term as it is used in a landmark paper by Lawrence 

Barsalou (1999), and in the more than 4,000 papers that have cited it to date. 

According to Barsalou’s theory of embodied cognition, thinking involves 

constructing “simulations” of bodily experiences. People interact with the world via 

multiple input and output “modalities”: we see a car’s shape, hear its engine, grip 

the wheel with our fingers, smell that new-car scent, and experience the thrill of the 

open road. Each of these perceptual, motoric, and affective components of the “car” 

experience is implemented initially in different modality-specific neural systems, 

which include brain structures that are highly specialized for one input or output 

modality: visual cortex, auditory cortex, somatosensory cortex, motor cortex, 

olfactory cortex, and structures in the limbic system that enable us to experience 

emotions. This information is then rapidly integrated in multimodal neural 

“convergence zones” that receive inputs from various modality-specific systems 

(Barsalou et al. 2003; Damasio 1989). Each episode of interacting with cars leaves a 

memory trace in these convergence zones, resulting in a schematic long-term 

memory representation that is built out of modality-specific information accumulated 

over an individual’s experiences. Barsalou (1999) calls this representation in long-

term memory a “simulator.” When you think about cars or use the word “car,” this 
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simulator is activated and it produces a “simulation,” which according to Barsalou 

and colleagues (1999, 2003), is a partial re-enactment of your previous car 

experiences. Crucially, this simulation involves activity in the same modality-specific 

input and output areas of the brain that allow us to interact with cars in the first 

place. On this view, a simulation constitutes an instantiation of a concept or a word’s 

meaning. The neural activity that occurs when simulators are creating simulations is 

not limited to modality-specific brain areas, but modality-specific neural activity is 

the sine qua non of embodied simulations. Observing modality-specific neural 

activity is the only way to distinguish embodied simulations from disembodied (or 

non-embodied) alternatives according to which thinking happens entirely in 

modality-nonspecific areas of the brain. (Casasanto, Gijssels, 2015, p.327)  

На прикладі машини, автори пояснюють роботу мозку. Порівнюючи та 

застосовуючи уяву адресата, пояснення стає більш яскравим та краще 

запам’ятовується.  

 

2.4.2.3. Наративи каузації 

За С. Тулміном, каузація стосується “підгрунтя” та “маркерів достовірності” 

аргументації. Відомий наратолог В. Шмід зауважує, що ряд науковців висуває 

каузальність як умову наративності. Однак він вважає, що в мінімальну дефініцію 

наративності каузальність додавати не варто (Шмід, 2008, c. 16). Ми ж вважаємо, що 

каузальність відіграє істотну роль саме у наукових наративах, зокрема в 

досліджуваному нами дискурсі. На користь нашої думки свідчить і дослідження 

Р. Олсона, котрий виводить універсальну формулу наративу (із посиланням на ідеї 

Т. Паркера, які наштовхнули автора на виведення відповідної наративної 

закономірності). В основу цієї формули покладено каузальність. Формула має назву 

ABT (AND (і/та)– BUT (але) – THEREFORE (тому/звідси), причому принциповим 

моментом тут є механізм наративізації: заміна AND на BUT або THEREFORE. Як 

наслідок, маємо науковий наратив: “I can tell you that in my laboratory we study 

physiology AND biochemistry, BUT in recent years we’ve realized the important questions 
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about the molecular level, THEREFORE, we are now investigating the following molecular 

questions…” Більше того, Р. Олсон вважає, що АВТ – це, метафорично кажучи, ДНК 

будь-якої оповідки (Olson, 2015). Про важливість каузальності як ознаки наративного 

викладу зазначають і інші дослідники (Hillier, Kelly, Klinger, 2016). 

Наше дослідження показало, що у англо-американських наукових наративах 

каузальність може бути виражена як експліцитно, так і імпліцитно. Експліцитно 

наративи каузації уводяться за допомогою таких виразів: because, since, for, for the 

reason that, in that, thanks to, due to, owing to, because of, on account of, so, to result in, to 

have as a result, to cause, to end in, to lead to, thus, hence, therefore, as a consequence, 

consequently, as a result, for this reason, from this it follows; this is one of the reasons 

why;this is because;that is why; for the sake of; to do this; the aim of; the purpose of; the 

reason of тощо. 

Приклад наративу каузації: 

Even trained experts often fail to recognize the real reasons for their beliefs 

and actions. The simple fact is that our ability to introspect upon many cognitive 

processes is extremely limited (Gibbs, 2006, p. 136). 

У даному випадку спостерігаємо згорнуту експліцитну каузацію.  

Розгорнута експліцитна каузація значно полегшує сприйняття наукового 

доробку. Наприклад, при наведенні причин проведення досліджень та написання 

книги або статті, науковці послуговуються емотивним наративним викладом задля 

привертання уваги саме до своєї праці з метою зацікавлення адресата: 

The purpose of this book is to show you how to use C++ effectively. I assume 

you already know C++ as a language and that you have some experience in its use. 

What I provide here is a guide to using the language so that your software is 

comprehensible, maintainable, portable, extensible, efficient, and likely to behave as 

you expect (Meyers, 2008, p. 1).  

Наративність даного прикладу не викликає сумніву, адже тут наявний 

широкий описовий інструментарій, діалогізація, емотивність, образне порівняння. 
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Прикметники високої позитивної оцінки, пряме звертання до адреата навіть додають 

певної рекламної промоційності доробку завдяки такому емоційному наративу. 

 Поширеним явищем в науковому дискурсі є використання наративів каузації 

у вигляді умовних речень (Conditionals): 

If you follow all the guidelines all the time, you are unlikely to fall into the most 

common traps surrounding C++, but guidelines,by their nature, have exceptions 

(Meyers, 2008, p. 2). 

Іноді наративну каузацію вводять мовні засоби поступки, як-от: nonetheless; 

despite; in spite of; though; although; yet: 

Nonetheless, by selecting the terms I do and by treating them the way I do, I 

have written a study that is bound to be controversial. The simple reason for this is 

that all studies of narrative are controversial. Despite a burst of energetic and highly 

intelligent research over the last thirty years and the genuine progress that has been 

made, there is not yet a consensus on any of the key issues in the study of narrative. 

If, like language, narrative is an inevitable human capability that we deploy every 

day without conscious effort, it is also, like language, a complex and fascinating field 

that often seems to defy our best analytical efforts at exactitude (Abbott, 2012, p.xiii).  

У наведеному прикладі наявний і умовний спосіб, зокрема задля образного 

протиставлення-порівняння, що є властивим для наукових наративів каузації. У 

такий спосіб маркується зміна стану – важлива ознака наративізації та переконливо 

формулюється авторська позиція стосовно складності та неоднозначності 

досліджуваного предмета. Зазначимо, що наративність є результатом наративізації, 

тобто вона є власне наслідком процесу наративізації. 

Каузація інгерентно притаманна науковому дискурсу як аргументативному типу 

дискурсу, позаяк науковці завжди дають відповідь на питання “як?” та “чому?” І тут 

у нагоді стає діалогічна форма викладу.  Наприклад: 

Conversely, mental representations can be metaphorical without being 

embodied. How? Representations of source domains like space are not necessarily 

implemented in modality-specific brain areas. Perceiving the distance between two 
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points on a computer screen requires visual cortex, but representing this distance 

subsequently (in the absence of explicit visual imagery) may not; representations of 

spatial distance appear to rely most critically on parts of the parietal lobe that 

process information from multiple modalities. Our argument here is that metaphor 

theory could help to solve a hard problem for embodied cognition, but it is an 

empirical question whether it does help – that is, whether source domain 

representations involve modality-specific brain areas (Casasanto, Gijssels, 2015, 

p.329). (діалог: питання – відповідь).  

Міметичний виклад та діалогізація є ознаками наративізації та підсилюють 

аргументативний потенціал дискурсу: 

Might these differences in style and emphasis on action versus scene be 

expressed in depictions as well? If visual storytelling follows storytelling in language, 

depictions in manner languages should place more emphasis on showing action 

whereas depictions in path languages should place more emphasis on showing 

spatial scenes (Tversky, Chow, 2017, p.78). 

Why might differences in language styles extend to depictions? Because 

people use language to express their ideas and because languages encode the world 

differently, it has been proposed that language can affect thought (Ibid, p.80) 

Через каузацію, адресат обстоює свою позицію, підсумовує, робить  висновки. 

Наративи каузації пов’язані з наративами підсумовування. У наступному 

міметичному прикладі, автор звертається до адресата, ніби актор зі сцени, через 

каузацію розставляє необхідні акценти та підсумовує: 

Thus, while it is true that not every interrogative will lead to 

miscommunication, it is also true that every interrogative that is not actually 

intended to elicit information does risk miscommunication because the writer may 

misinterpret it as a genuine question. For this reason, we recommend the following 

to editors:   

 Avoid interrogatives when obligation is intended.   

 Reserve interrogatives for real inquiries (Mackiewicz, Riley, 2003, p.90). 
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Каузація як необхідна умова аргументації наукового дискурсу може 

передаватися у наративний спосіб.  

2.3.2.4. Наративи посилання на авторитети 

Наративи посилання на авторитети відіграють важливу роль у науковому 

дискурсі. Посилання на авторитети – необхідна умова написання наукової праці з 

огляду на важливість зайняття власної “ніші” дослідження на тлі попередніх 

розвідок. Більш того, посилання на авторитети додають значущості та вагомості 

науковому доробку, що також сприяє ефективній аргументації та переконанню 

адресата. Такі посилання стосуються “етосу” (за Арістотелем) та “даних” і 

“підтримки” за моделлю С. Тулміна. При цьому, не завжди є експліцитне посилання 

на конкретних осіб. Наприклад: 

Much work in contemporary cognitive science suggests that people’s introspections 

about their beliefs, feelings, and the reasons for their actions are quite inaccurate 

(Gibbs, 2006, р. 136). 

Ознакою наративу посилання на авторитети в даному прикладі є вирази  much work 

(in.). Крім цих висловів, наративи посилання на авторитети можуть застосовувати 

такий інструментарій: it is argued; it used to be thought; it is well-known тощо.  

Ми вже згадували про наративи-анонсування, наративи-підсумовування, 

наративи-уточнення, виражені в епіграфах. Додамо, що, як правило, в епіграфах 

вчені використовують вислови відомих людей, згадують авторитетні наукові 

установи тощо, тобто посилаються на авторитети: 

I can’t see who is ahead – it’s either Oxford or Cambridge. 

John Snagge 

(Bourne, 1990, p. 137) 

В наведеному епіграфі спостерігаємо образну імпліцитну проспективізацію, 

яку обґрунтовано, по-перше, незаперечними авторитетами-університетами, а, по-

друге, є висловом відомого британського коментатора Джона Снагджа. 

В епіграфах вчені зазвичай використовують вислови відомих людей, тобто 

посилаються на авторитети, але, що цікаво,  ці авторитети можуть і не бути, та й 
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зазвичай не є фаховими авторитетами у тій галузі, з якої написано монографію. 

Радніше такі епіграфи покликані створити піднесений настрій та додати естетичності 

науковому викладу. Але є й певні виключення. Так, у монографії Ф. Е. Борна, про 

яку ми згадували вище, поряд із епіграфами нефахівців, натрапляємо  на епіграф 

славетного  винахідника першої обчислювальної машини Чарльза Беббіджа.   

Експліцитними наративами, що розглядаються, є передмови і подяки, якщо у 

них згадуються про незаперечні авторитети у певній галузі знань. Однак тут можлива 

троїста ситуація:  

 згадування авторитетів, відомих фахівцям у певній царині знань; 

 згадування авторитетів, відомих широкому загалу; 

 згадування авторитетів, значущих особисто для автора. 

Зауважимо,що такі типи авторитетів можуть комбінуватися у межах одного 

наративного фрагменту, та бути більшою чи меншою мірою персоналізованими, 

наприклад: 

The idea for Once Upon an Algorithm arose from many conversations with friends, 

students, colleagues, and people I talk to on the bus on my way to work. I thank all of 

them for their patience in listening to my explanations about computer science and 

for their friendly impatience when the explanations became too long and 

complicated...Over the last decade I’ve had the opportunity to work with many high 

school students as summer interns, which provided additional encouragement. These 

internships were supported by several grants from the National Science Foundation, 

to which I am grateful for its support of scientific research and science education in 

the United States. While I was writing this book, Eric Walkingshaw, Paul Cull, and 

Karl Smeltzer read some of the chapters and provided expert feedback on content 

and writing style. I want to thank them for their helpful advice. Thanks also to 

Jennifer Parham-Mocello for reading some of the chapters and testing several of the 

examples with her students in a college freshman class. I also thank my son, 

Alexander, for proofreading the manuscript and providing expert advice on 

questions related to Harry Potter. Most of this book was written during a sabbatical 
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from my position at Oregon State University. I thank my department and the 

university for their support for this project. Turning the idea for this book into reality 

was a much greater challenge than I had anticipated. My sincere thanks to Marie 

Lufkin-Lee, Katherine Almeida, KathleenHensley, and Christine Savage at MIT 

Press for supporting this project and helping me with it along the way. Finally, I am 

fortunate to be married to my most patient and candid reader. My wife, Anja, 

encouraged me throughout the adventure of this book project. The completion of  

Once Upon an Algorithm  owes more to her than to anyone else, and I dedicate this 

book to her. (Erwig, 2017). 

У наведеному прикладі спостерігаємо практично усі зазначені вище типи 

авторитетів. І все ж, найпоширенішими є посилання на конкретних науковців, 

здебільшого в оглядових частинах наукових праць. В наступному наративі 

посилання на авторитетних вчених відбувається  із залученням як дієгезису, так і 

мімезису, очевидною тут є поліфонія як ознака наративного викладу: 

Culture is a mess and has been for awile. A decade or so ago, I attended an 

interdisciplinary pragmatics meeting in Antwerpen. So did John Gumperz, an old 

teacher of mine who is now an eminence grise at the very university where I gave this 

talk. At that meeting, John and I stood in the hall and chatted. We were interrupted 

frequently by Europeans who wanted to ask questions of a founder of 

sociolinguistics. 

One collegue asked him, “How do you tell which papers are presented by 

anthropologists?” 

“It’s easy,” said John, “They are the ones who never say culture.” 

John wasn’t the only one among my old teachers who had their reservations. 

Roy D’Andrade, another teacher from colleage days, is quoted as saying that  

studying culture today is like studying snow in the middle of an avalanche. (Agar, 

2006)   
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У доволі розмовному, демократичному стилі автор не лише посилається на 

авторитетні думки вчених, а і відтворює картинку подій, які мали місце на зустрічі, 

перетворюючи адресата у ймовірного свідка, або навіть участника тієї зустрічі.  

 

2.4. Фахові аспекти наукових наративів та універсалізація наративних практик 

наукового дискурсу  

У попередніх підрозділах ми розглянули наукові наративи та узагальнили їхню 

типологію в аспектах структури та аргументації. Задля розуміння специфіки 

наративізації наукового дискурсу, ми порівняли фахові аспекти наративів і здійснили 

кількісні підрахунки різних типів наративів в науковому дискурсі. Ми порівняли дані 

в лінгвістичному і комп’ютерному дискурсах. Для підрахунку було проаналізовано 

власний масив даних (корпус), що містить 960 000 слів з монографій та статей у 

галузі комп’ютерних наук та 960 000 слів у галузі лінгвістики відповідно. Ми 

отримали такі результати (див. табл.1). 

 

Таблиця 2.4.1. Порівняльна кількість наративів у галузях лінгвістики та комп’ютерних наук 

Типи наративів лінгвістика комп’ютерні науки 

кількість відсоток кількість відсоток 

Наративи-анонсування 1150 14,3% 1348 13,7% 

Наративи-флешбек 430 5,4% 1581 16% 

Наративи-дигресії 711 8,9% 1301 13,2% 

Наративи-підсумовування 925 11,5% 1219 12,2% 

Наративи-екземпліфікації 1412 17,6% 1300 13,2% 

Наративи пояснення та 

уточнення 

886 11% 1015 10,3% 

Наративи каузації 912 11,3% 1308 13,3% 

Наративи посилання на 

авторитети 

1611 20% 799 8,1% 

Загальна кількість наративів 8037 100% 9871 100% 
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Наочніше це представлено у вигляді схеми 2.4.1. 

Схема 2.4.1. Порівнння НДФ у субмовах лінгвістики та комп’ютерних наук 

 

Наративи-анонсування в обох проаналізованих фахових субмовах 

складають майже однаковий відсоток: 14,3% та 13,7%. Отже, обидва типи дискурсу 

застосовують наративний засіб анонсування досить активно, адже відсоток 

наративів-анансування досить великий. 

Наративи-підсумовування також складають досить великий відсоток від 

загальної кількості наративів в обох субмовах. Логічним є той факт, що і в 

лінгвістичному, і в комп’ютерному дискурсах майже однаковий відсоток наративів-

підсумовувань: 12,2% в комп’ютерному та 11,5% в лінгвістичному. Однією з 
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основних ознак наукового дискурсу є результативність, підсумовування, висновки, 

отже підсумовування у наративний спосіб сприяє розумінню, переконанню та 

запам’ятовуванню наукового доробку. 

Наративи пояснення та уточнення  також складають майже однаковий 

відсоток в обох дискурсах. Прискіпливість та скрупульозність – ознаки саме 

наукового дискурсу, тому поясненню та уточненню автори надають особливої ваги. 

Показники становлять 11% у лінгвістичному, і 10,3% в комп’ютерному дискурсі. 

Майже однакові показники наративів пояснення та уточнення зайвий раз доводять, 

що науковий дискурс не обходиться без уточнення, докладного пояснення та 

детального роз’яснення. 

Наративи каузації виконують функції “підгрунтя/обгрунтування” та 

“маркерів достовірності” і складають доводі великий відсоток, що зумовлюється, 

передусім, специфікою наукового дискурсу як такого. В комп’ютерному дискурсі 

таких наративів – 13,3%, в лінгвістичному – 11,3%, що свідчить про каузальність як 

характерну ознаку наративності наукового дискурсу (на відміну, наприклад, від 

художнього). Каузація у мові науки використовується переважно задля аргументації. 

В лінгвістичному дискурсі автори аргументують більше за допомогою наративної 

репрезентації причин, підстав, мотивів, наслідків, результатів. В комп’ютерному 

дискурсі, крім наративної каузальної презентації, є ще й можливість аргументувати 

алгоритмами та функціями. Додамо, що обом дискурсам властива ще й кількісна 

аргументація (статистичні дані, кількісні підрахунки, репрезентовані візуально у 

вигляді таблиць, графіків, схем тощо). 

Наративи-екземпліфікації складають доволі великий відсоток в англо-

американському науковому дискурсі: 17,6% в лінгвістичному та 13,2% в 

комп’ютерному. Це зумовлюється, по-перше, особливостями наукового дискурсу, а 

по-друге, процесами його наративізації. Різниця у відсотку на користь лінгвістичного 

дискурсу, ймовірно, полягає в більшій емотивності та експресивності цього фаху. 

Комп’ютерний дискурс більшою мірою описує алгоритми дій, а лінгвістичний – 

мовну поведінку з використанням відповідних ілюстрацій. В лінгвістичному 
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дискурсі частіше використовуються наративні кейси-приклади та замальовки 

(vignettes), що, в свою чергу, впливає на переважання кількісних показників на 

користь фахової мови лінгвістики. 

Наративи посилання на авторитети у мові лінгвістики складають 20%,  а у 

субмові комп’ютерних наук – 8,1%. Таку розбіжність можна пояснити фаховими 

дискурсивними традиціями. У лінгвістів частіше посилаються на авторитети задля 

аргументації та переконання адресата. В комп’ютерному дискурсі до цього додається 

багатий інструментарій алгоритмів та функцій. 

Наративи-флешбек доволі часто застосовуються в комп’ютерному дискурсі – 

16%, і зовсім мало в лінгвістичному – лише 5,4%. Використовуючи наративи-

флешбек, автор постійно тримає увагу адресата на важливій для пояснення та 

розуміння інформації, повторюючи істотні моменти. В комп’ютерному дискурсі 

автори використовують цей засіб частіше, адже комп’ютерний дискурс вимагає 

пильної уваги адресата задля розуміння складних алгоритмів тощо. Комп’ютерний 

дискурс також часто посилається на минуле за допомогою інтернет-посилань 

(лінків). Комп’ютерний дискурс – це поєднання реальних та віртуальних векторів 

хронотопу (реальний та віртуальний простір та час). В лінгвістичному дискурсі така 

тенденція не популярна. Не можна сказати, що в лінгвістичному дискурсі автори 

зовсім не використовують екскурс в минуле, але здебільшого вони це роблять не в 

наративний спосіб.   

Наративи-дигресії більш росповсюджені в комп’ютерному дискурсі (13%). 

Ми можемо пояснити цю тенденцію тим, що в комп’ютерному дискурсі 

використовують багато дигресій, які мають вигляд інтернет-посилань. Якщо адресат 

бажає, він звертається до таких джерел. У лінгвістичному дискурсі відсоток 

наративів-дигресій становить 8,8%, що свідчить про популярність наративів-дигресій 

у фаховій мові лінгвістики.  

Принагідно розглянемо специфіку вербальної та невербальної репрезентації 

наративів (див. табл. 2). Невербальні наративи складають  доволі невеликий 

відсоток: 4%  (лінгвістика), 7%  (комп’ютерні технології). Цей факт ми пояснюємо 
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застосуванням в комп’ютерному дискурсі більшої кількості засобів передачі 

візуальної інформації: графіків, діаграм, малюнків, схем тощо. Тут також 

прослідковується тенденція “пом’якшення сухості викладу” алгоритмів та функцій 

завдяки використанню наративів, зокрема, невербальних. 

 

Таблиця 2.4.2. Вербальна та невербальна репрезентація наративів у галузях лінгвістики та 

комп’ютерних наук 

Тип наративу лінгвістика комп’ютерні науки 

кількість відсоток кількість відсоток 

Вербальний 

наратив 

7717 96,1% 9166 93% 

Невербальний 

наратив  

320 3,9% 705 7% 

Загальна 

кількість 

наративів 

8037 100% 9871 100% 

 

Кількісні підрахунки показали, що в комп’ютерному дискурсі міститься на 

1834 НДФ більше, ніж в лінгвістичному. Якщо взяти загальну кількість НДФ в обох 

дискурсах, то 1834 становить 10,2%. Ми розраховували цей відсоток за стандартною 

формулою вирахування відсотків: (a : b) x 100%,  

 a – загальна кількість наративів 

 b – різниця між двома дискурсами 

Отримуємо таке рівняння: (17908 : 1834) х 100% = 10,2 % 

Чи можемо ми стверджувати, що комп’ютерний дискурс більш 

наратизований? Ні, не можемо. Аналізуючи наші дані, ми бачимо, що лінгвістичний 

дискурс більш тяжіє до розгорнутої наративізації (див. табл. 3). 
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Таблиця 2.4.3. Згорнуті та розгорнуті наративи у галузях лінгвістики та комп’ютерних наук 

Тип наративу лінгвістика комп’ютерні науки 

кількість відсоток кількість відсоток 

Розгорнутий 

наратив 

380 4,7% 103 1% 

Згорнутий 

наратив 

7657 95,3% 9768 99% 

Загальна 

кількість 

наративів 

8037 100% 9871 100% 

 

В лінгвістичному дискурсі – 4,7% розгорнутих наративів, а в комп’ютерному – 

1%. Отже, кількість згорнутих наративних дискурсивних фрагментів в комп’ютерній 

фаховій субмові більша, а кількість розгорнутих наративів менша, а у мові 

лінгвістики більше розгорнутих наративів.  

 Обидва дискурси мають тенденцію до наративізації. 

 

 

Схема 2.4.2. НДФ у субмові комп’ютених наук 

 



144 
 

 

Схема 2.4.3. НДФ у субмові лінгвістики 

 

Задля чистоти експерименту, в своєму дослідженні ми аналізували та 

підраховували схожі жанри в комп’ютерному та лінгвістичному дискурсах 

(монографії та статті). В комп’ютерному дискурсі здебільшого використовуються 

згорнуті наративи. Розгорнутими наративами зазвичай написана лише частина 

наукового доробку, наприклад, передмова.  

Наративізація наукового дискурсу, зокрема англо-американського, 

віддзеркалює не лише його сучасні дискурсивні тенденції, а і залежить від 

індивідуального авторського стилю викладу науковця. Проте, багато років 

професійно займаючись дослідженням та викладанням мов для спеціальних цілей, 

ми чітко спостерігаємо сучасну загальну тенденцію до наративізації сучасного 

англійського наукового дискурсу в цілому. Тенденцію наративізації залежно від фаху 

зображено на відповідних сземах (2 та 3). 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

Науковим наративам англо-американського наукового дискурсу, притаманні 

етос, пафос, логос і кайрос та їхні комбінації. Ракурс репрезентації дискурсу впливає 

на якість його сприйняття. Завдяки фокалізації, тобто вербалізації зорової 

перспективи (нульової, внутрішньої та зовнішньої), визначаються форми наративної 

присутності як універсального механізму встановлення дистантних зв’язків між 

автором і читачем. Науковим наративам притаманна поліфонія та мішана 

фокалізація, що приводить до ширшого кута розгляду питання та сприяє 

докладнішому поясненню, уточненню та аргументації задля переконання адресата. 

Наративам наукового дискурсу притаманна зміна стану, виражена експліцитно або 

імпліцитно. НДФ англійської мови науки можуть бути викладені міметично або 

дієгетично. Діалогічна наративна взаємодія у науковому дискурсі послуговується 

широким лінгвальним інструментарієм: питально-відповідальна організація тексту; 

звертання; імперативні форми; форми “колективне ми”, що оформлюють 

контактовстановлювальні реплики; вступні конструкції; форми 2-ї особи;  

трансформація непрямої мови в невласно-пряму; риторичні питання; використання 

розмовної лексики тощо. 

Науковий наратив – це інтенційний, послідовний, зв’язний, подієвий дискурс 

або фрагмент такого дискурсу, що містить передусім авторську креативність, а, у 

деяких випадках, і інтригу, а також надає переважно якісну інформацію (порівняно з 

кількісними фактами) задля максимальної доступності розуміння наукової праці та 

привертання уваги до об’єкта дослідження.  

В англо-американському науковому дискурсі наративи можуть бути 

згорнутими або розгорнутими, вводитися анафорично або катафорично. Англо-

американському науковому дискурсу притаманна як вербальна, так і невербальна 

наративізація. Наративізація в англо-американському науковому дискурсі переважно 

вербальна та згорнута. 

У сучасному англо-американському науковому дискурсі виділяємо такі 

основні групи НДФ: структурно-композиційні, до яких належать наративи-
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анонсування (наративи-флешфорвард), наративи-флешбек, наративи-дигресії, 

наративи-підсумовування, та аргументативні, до яких належать  наративи-

екземпліфікації, наративи-пояснення та уточнення, наративи каузації, наративи 

посилання на авторитети.  

Персуазивність в науковому дискурсі може бути реалізована не лише завдяки 

фактуальній аргументації, а й за допомогою аргументативної наративізації у вигляді 

відповідних НДФ, що стосуються обгрунтування тверджень (наративи каузації), 

наведення додаткових даних (наративи пояснення та уточнення), посилання на 

авторитети та  екземпліфікації. 

Наративізація англійської мови науки має фахову специфіку. У 

комп’ютерному дискурсі на 10,2% більше НДФ, аніж у лінгвістичному.Однак  

фахова мова лінгвістики наративізована якісно інакше: вона більшою мірою  тяжіє до 

розгорнутої наративізації. У лінгвістичному дискурсі переважають наративи 

посилання на авторитети та екземпліфікації, а у комп’ютерному – наративи флешбек.  

У кількісному вимірі, частота вживання аргументативних наративів 

приблизно така ж сама, як і структурно-композиційних (40% та 60% у лінгвістиці 

та  55% і 45% у комп’ютерних науках). Це пояснюється специфікою наукового 

дискурсу з його обов’язковими умовами, з одного боку, аргументованості викладу, 

а з іншого – чіткого структурування наукового доробку, що підтверджує таку 

загальновизнану культурно-специфічну тенденцію англо-американського наукового 

дискурсу як лінеарність, котра уможливлює полегшення декодування інформації та 

оптимізує дискурсивну навігацію. 

 

За матеріалами другого розділу опубліковано чотири статті у фахових 

виданнях України (Шелковнікова, 2017а), (Шелковнікова, 2017б), (Шелковнікова, 

2016б), (Шелковнікова, 2015).  
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РОЗДІЛ 3. ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАРАТИВІВ В 

АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

3.1. Науковий дискурс в аспекті лінгвокультури 

Лінгвокультурні студії сучасної доби проводяться  у парадигмі наукового 

напряму культурної антропології. Лінгвістична антропологія (термін Д. Гаймса) – до 

певної міри міждисциплінарний фах. Серед найвідоміших дослідників мов і 

культур – В. Гумбольдт, Ф. Боас. О.О. Потебня, Л. Вайсгербер, Е.Сепір, Б.Уорф. У 

сучасних розвідках такого штибу домінують дослідження взамозв’язків та 

взаємовідносин мов і культур (Верещагiн, Костомаров, 2005, Воркачoв, 2001, Тер-

Минасова, 2008, Agar 1994,Gumperz, 1982, G. Hofstede, 2001, E. T. Hall, 1976, S. Hall,. 

1997, G. Hofstede., G.J. Hofstede, Minkov, 2010, Horst, 2016,  Kramsch, 1998, Medin, 

Bangb, 2014, Risager, 2013, Wierzbicka 2010). 

С. Голл зазначає, що культура – це не просто набір речей (кінофільмів, картин, 

тощо), а, радніше, набір певних культурних практик, що стосуються продукування та 

обміну певними значеннями у сіспільстві в цілому або окремій групі (наприклад, 

науковців), що інтерпретують оточуючий світ приблизно однаково. Розуміючи 

наукову комунікацію як культурний феномен, можна вийти за межі усвідомлення 

науки як обміну знаннями, та уможливити інтеграцію людей з різними світоглядами 

та множинність інтерпретацій. С. Голл пропонує модель культурного кола ( Circuit of 

Culture), складниками якого є: репрезентація, ідентичність, продукування, 

споживання, регуляція:  Representation, Identity, Production, Consumption, Regulation 

(Hall,1997). 

Науковий дискурс не позбавлений культурного складника (Galtung, 1985, 

Connor, Kaplan, 1987, Connor, 1997; Карабан В.І., Карабан А.В., 2015). Ми 

погоджуємося з думкою про те, що елементи культури явно або приховано 

відображаються в категоріях та функціях дискурсивних елементів наукового 

дискурсу (Ільченко, 2003, с. 296).  
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Наративізація англо-американського наукового дискурсу є культурно 

специфічним феноменом. Так, безумовно лінгвокультурно забарвленими є подяки 

англо-американського наукового дискурсу. Не існує практично жодної книги без 

присвят та подяк. До того ж, такі присвяти, а особливо - подяки є доволі розлогими, 

написаними як захоплююча історія, надзвичайно емоційно та персоналізовано. 

Наприклад: 

I always blame this book on Christina Kaiser and Hildegard Meyer, two 

graduate students at the University of Vienna. But the person really responsible, as 

she is for most of the best things in my life, is my wife, Gwen. We spent the summer of 

2005 in Montpellier, France, at the Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive of 

the CNRS, hosted by Stefan Hättenschwiler and Giles Pinay; we took the opportunity 

to go to Vienna to visit Dr. Andreas Richter and his research group. Tina and 

Hildegard were chatting with Gwen and mentioned that they liked reading my 

papers because they were well written. That sparked Gwen to suggest I teach a 

workshop on writing for the lab group in France. The rest is history. So Tina and 

Hildegard, little may you realize the power of that off-hand comment, but you 

catalyzed this. Thank you. 

Many of my colleagues have given me ideas, insights, quotes, and good stories 

about science and communication. Many of those comments were made in passing 

and were not targeted at either writing or this book. You may not realize how sticky 

those ideas were, and you may not even remember saying them, but thank you. I have 

been privileged to work with as talented, insightful, and generous a group of friends 

and colleagues as I can imagine. I am grateful to you all for enriching my work and 

my life. My Ph.D. advisor, Mary Firestone, taught me the most crucial lessons of 

how to frame the question and the story. When I was finishing my dissertation, she 

also edited my horrible, sleep-deprived writing into a form that was at least 

minimally acceptable and did so with grace and humor.  

I owe great thanks to the U.S. National Science Foundation. The NSF is an 

extraordinary organization, due to the talent and dedication of its program officers. 
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The NSF has supported my work and helped me grow to reach the point where I 

could write this book. 

Many people have participated in the workshops I’ve given on writing and in 

the graduate class I teach. This book grew from them, and in working through the 

lessons in person I have been able to polish them. Thank you all. 

I’ve worked on manuscripts with a number of graduate students and postdocs. 

They helped me develop my own writing tools and my analytical understanding of 

those tools so I could teach them to others. The list is long and grows longer 

monthly: Jay Gulledge, Mitch Wagener, Joy Clein, Jeff Chambers, Mike 

Weintraub,Noah Fierer, Sophie Parker, Doug Dornelles, Shawna McMahan, 

Shinichi Asao,Izaya Numata, Ben Colman, Knut Kielland, Susan Sugai, Carl Mikan, 

Andy Allen,Michael LaMontagne, Amy Miller, Matt Wallenstein, Shurong Xiang, 

Dad RouxMichollet, Sean Schaeffer, Claudia Boot, Mariah Carbone, and Yuan Ge. 

Particular thanks go to Shelly Cole for her generosity. Thanks also to all the other 

students whose dissertations and manuscripts I have read and edited while serving 

on your committees. 

Finally, I would like to note two books that have greatly influenced my 

thinking on writing and communication: Joseph Williams’s Style: Toward Clarity 

and Grace, and Chip and Dan Heath’s Made to Stick. Williams’s book is the best 

book on writing I have ever read, and I am deeply indebted to him for his insights, 

many of which I have assimilated into this book (filtered through my own experiences 

and focused on writing science). I cannot match his insights into the sophistication of 

the English language, so I recommend that you reread it regularly and give copies to 

your friends and students. Made to Stick isn’t ostensibly about writing at all, and 

distinctly it isn’t about writing science. Rather, it focuses on advertising, marketing, 

and general communication. It is, however, a spectacularly insightful and fun 

discussion of what makes ideas engaging and “sticky,” a critical issue for scientists 

who want their work to get noticed from among the overwhelming flood of papers 

published every year. (Schimel, 2012, p. xiv). 
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Поки що важко уявити таку емоційну, сповну лірики і пафосу подяку у книгах, 

писаних не-носіями англійської мови. Для англо-американського наукового дискурсу 

така практика не є чимось винятковим, а радніше, типовою, культурно усталеною 

практикою. 

 

3.2. Наукові наративи в аспектах лінгвокультурних тенденцій нового 

тисячоліття (за І. Кальвіно) 

Постіндустріальна технологічна ера неминуче впливає на всі аспекти людської 

діяльності. Сучасний темп життя та розвитку також впливає на модифікацію 

дискурсів, що свідчить про динаміку процесу розвитку мови та вербальної взаємодії. 

Більше не існує суворих вимог та правил для жодного типу дискурсу, і для мови 

науки теж. Науковий дискурс зазнає істотних змін. Наше дослідження є релевантним 

саме через увагу до ефективності комунікації за умов жорсткої конкуренції та 

світової глобалізації в науковій сфері. Навчання сучасній науковій риториці 

неможливе без розуміння новітніх тенденцій наукового дискурсу. 

По-перше, слід зазначити, що ефективність сприйняття тексту залежить від  

його зрозумілості. Е. Бенвеніст писав: “Мова – це також людський феномен. Для 

людини – це поєднувальна ланка психологічного, соціального та культурного, а 

також засіб їх взаємодії” (Бенвеніст, 1974, с.45). Не дивно, що сьогодні структури 

художнього та наукового дискурсів взаємодіють, просочуються та впливають одна 

на одну. П.Волонте зазначає, “що причини цього полягають в швидкому розвитку 

електронних та інтернет технологій; швидкому обміні інформацією; залученні науки 

до ринкових економічних взаємовідносин; експансії наукових кордонів, а також у 

становленні науки як транснаціонального феномена” (Volonte, 2006, p.136).  

І. Кальвіно, видатний італійський письменник, прихильник ідей неореалізму, 

пост-структуралізму та постмодернізму, вивчав та застосовував наративні техніки та 

можливості багаторівневої нарації. Наприклад, його “Космічні історії” – це спроба 

розширити структуру наукової фантастики, застосовуючи наукову інформацію. В 

1988 році  видавництво Гарвардського університету видало книгу “Шість нотаток на 
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наступне тисячоліття”. В ній автор розкриває шість аспектів тенденцій в мові та 

культурі. Геній І. Кальвіно передбачив магістральні шляхи розвитку комунікації. Ми 

стверджуємо, що поки що визначеним І. Кальвіно магістральним напрямам 

відповідають наративи англо-американського наукового дискурсу. 

І. Кальвіно визначає такі основні культурно-специфічні тенденції сучасної 

доби: легкість, швидкість, точність, візуальність та різноманітність, 

узгодженість. Наукові наративи  доволі вдало демонструють зазначені тенденції. 

“Більш за все я намагався позбутися важкості в структурі історій та в мові”, пише 

Кальвіно (Calvino, 1988, p.3). 

Наведемо кілька прикладів. Для того, щоб виразити легкіть та спростити 

складні наукові ідеї, автор Даяна Ларсен-Фріман використовує наративи у вигляді 

кейсів:  

The class we observe is at the end of its first year of English language instruction in a 

scuola media. 

EXPERIENCE. 

The teacher is calling the class to order as we find seats toward the back of the room. 

He has placed a big map of the United States in the front of the classroom. He asks 

the students to open their books to a certain page number. The lesson is entitled 

“Looking at a map.” As the students are called on one by one, they read a sentence 

from the reading passage at the beginning of the lesson. The teacher points to the 

part of the map the sentence describes after each student has read his sentence… 

(Larsen-Freeman, 1986, p. 18).  

У даному прикладі автор візуально описує “прямий метод навчання іноземних 

мов”, демонструючи і власний досвід. Тут наратив передає не лише інформацію 

щодо методу, а і атмосферу, створену в класі під час його використання та надає 

візуальну картину, яким чином працює даний метод. Створення експресивної 

емоційної атмосфери, а також естетичне налаштування аудиторії – бесперечні ознаки 

наукового наративу. Загально кажучи, в цьому наративі-кейсі вся сила та важливість 

наукового питання передається легко і просто завдяки міметичній візуалізації. 
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Візуальність може вербально уводитися за допомогою широкого діапазону 

описового інструментарію, як-от: by observing, to point to, to describe, to look at, to 

draw, to illustrate тощо. І. Кальвіно зазначає: “Це ментальне кіно завжди працює в 

нас, і так було завжди, навіть ще до виникнення кіно. І ніколи не припиниться 

проекція зображень у нашій уяві” (Calvino, 1988, p.83) (переклад наш, З.Ш.). 

Візуальність активізує уяву адресата та спрощує сприйняття інформації.   

Швидкість – ще одна загальна мовно-культурна тенденція: “збереження 

часу – це дуже добре тому, що чим більше часу ми зберігаємо, тим більше ми 

можемо витратити. Швидкість стилю та думки означає жвавість, рухливість та 

простоту. Всі ці характеристики використовують у творах, де природнім є 

відступати, переходити з одного предмета до іншого, губити суть сто разів, а потім 

знову знаходити її” (Calvino, 1988, p.46) (переклад наш, З.Ш.). В мові науки 

“швидкість” передається за допомогою маркерів лінеарності, як-от: after, then, next, 

fast-forward to тощо. Слід зазначити, що такі маркери послідовності та лінеарної 

структуралізації наявні в наративах у великій кількості. У цілому,  лінеарність як 

дискурсивна ознака англо-американського наукового дискурсу, є невід’ємною 

ознакою і наукових наративів. Цей факт є незаперечним у сучасному писемному 

англо-американському науковому дискурсі. Так, наративи допомагають передати 

жвавість думки. Читач скоріше буде насолоджуватись швидким послідовним 

наративом, який легко запам’ятовується, ніж занадто довгими описами. Вирази: thus, 

finally/eventually  маркують остаточні висновки. Згадані засоби значно прискорюють 

нарацію, у такий спосіб уникаючи зайвої деталізації. Розглянемо такий приклад, а 

саме, початок статті Д. Хорслі Wave Hello to the NEXT Interface з часопису IEEE 

Spectrum: 

Today, we control our electronic world by touch… Fast-forward to 2020, when, I 

predict, the touch interface will be used on a few phones or tablets, but not much 

else. (IEEE Spectrum, December 2016, рр. .47-51): 

У назві статті графічно виділено динамічна темпоральна мовна одиниця NEXT, і 

навіть більше – підзаголовок статті виглядає так: Soon your devices will track your 
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subtle gestures with ultrasonic pings. Тобто наводиться ще одне слово, що маркує 

швидкість – soon. Перші ж слова у статті  теж позначають швидкоплинність часу та 

миттєвість зміни подій, що вербально втілюється за домогою мовних одиниць today 

та fast-forward. Закінчується стаття теж футуристичним наративом, викладеним 

міметично: 

If the Internet of Things results in even a fraction of the tens of billions of 

connected smart devices that are predicted for 2020, we’re going to need a better 

way to communicate with this connected world than through voice and touch alone… 

We’ll unconsciously flick a hand to silence a phone, brush a finger across a wrist to 

send text, or wave to change an app. And somewhere across the room, on the table, 

or worn somewhere on your body, a tiny ultrasound transducer will be hard at work, 

pushing around lazy air molecules… 

Інші важливі аспекти  – це ясність та логічність переконання. Це те, що Італо 

Кальвіно називає “точністю”: “Мій пошук точності розійшовся у двох напрямках: з 

одного боку, це зменшення другорядних подій, а з іншого – спроба описати все 

якомога точніше. На мою думку, точність означає три речі: 

1)  добре визначений та  виважений план роботи; 

2) зрозумілі візуальні зображення, які  добре запам’ятовуються; 

3) зрозуміла мова, яка настільки точна, наскільки це можливо стосовно слів 

та виразів, що передають думки та зображення” (Calvino, 1988, p.59).  

Наративи уможливлюють “точність” у всіх аспектах. Розглянемо такий 

приклад: 

The Internet is more than 45 years old, and it’s starting to show its age. To be sure, it 

has served us wonderfully well. Its underlying technologies delivered the Worlds 

Wide Web (still a young adult at around 28 years old) (IEEE Spectrum, April 2017, 

p.42). 

Цей наратив надає точні дані стосовно появи технологічних розробок та буквально  у 

кількох абзацах точно, стисло і недвозначно, або, за термінологією І. М. Колегаєвої, 
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ригористично (Колегаева, 1991, с. 37) формулює недоліки попереднього стану речей 

та  констатує перспективи на майбутнє: 

What we really need is an Internet that can provide more bandwidth and lower 

latency to many users at once – and do it securely. (Ibid.) 

Звернімося до різноманітності, про яку писав Італо Кальвіно. Існує така річ як 

єдиний текст, написаний як вираження одного голосу, однак представлений як 

відкрита взаємодія на декількох рівнях (Calvino, 1988, p.73).  

Одними із найвдаліших прийомів персуазивного наукового наративу є порівняння, 

метафоризація та персоніфікація (та їх комбінації). Наприклад: 

Developing technology is like driving a race car: you push the machinery as 

fast as it’ll go, and if you avoid a crash, a prize awaits you at the finish line. For 

engineers, the reward is sometimes monetary, but more often it’s the satisfaction of 

seeing the world become a better place. Thanks to many such engineers driving 

many such racecars, a lot of progress is about to happen. Now the industry is facing 

massive change. Most observers are only vaguely aware of the magnituide of this 

overhaul, perhaps because it’s a hard story to tell. It doesn’t translate well to a set of 

tweets. (IEEE Spectrum, April 2017, p. 49) 

За І. Кальвіно, різноманітність – це не лише взаємодія на декількох рівнях, але 

і “сплетіння різних галузей знання, різних “кодів” в різноманітне багатогранне 

бачення світу” (Calvino, 1988, p.112) (переклад наш, З.Ш.). Таке визначення 

різноманіття перегукується з інтертекстуальністю та інтердискурсивністю.  

Щодо такої риси як узгодженість, зазначимо, що наративний науковий 

дискурс є узгодженим та когерентним, тобто послідовним, а також подієвим (з 

ознаками сингулярності, фрактальності та інтенційності). Англо-американський 

науковий дискурс уповні віддзеркалює легкість, швидкість, точність, візуальність та 

різноманітність.  

Тож можна зробити висновок про те, що сучасний англо-американський 

науковий дискурс – це продукт діалогу різних поколінь та культур, який має спільну 

основу завдяки таким лінгвокультурним ознакам як легкість, швидкість, точність, 
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різноманітність, узгодженість. Наукові наративи англійської мови науки – це 

інструментарій, який робить знання більш доступними та зрозумілими, і, зрештою, 

переконливими. Наративи в науці – це не лише лінгвокультурна тенденція, але й  

ефективний інструмент переконання. 

 

3.3. Наративні стратегії і тактики в лінгвокультурному сенсі 

Прагматичні дослідження дискурсу неможливо уявити без залучення 

широкого контексту (ситуацію спілкування та більш широке соціокультурне тло) 

задля вивчення контекстуальної зумовленості комунікативних стратегій й тактик 

певного типу дискурсу. В основі наративізації англо-американського наукового 

дискурсу – ряд культурно забарвлених наративних стратегій, котрі складаються із 

відповідних тактик. Як зазначає О. С. Іссерс, оскільки стратегії зорієнтовані на 

майбутні мовленнєві дії та пов’язані з прогнозуванням ситуації, їх витоки слід 

шукати в мотивах, які керують людською діяльністю, а перетворення мотиву на 

мотив-мету, вибір однієї з декількох цілей, виділення проміжних цілей та визначення 

способів їх досягнення лежать в основі механізму мовленнєвих стратегій (Іссерс, 

2008, сс. 56, 58). Наративізація наукового дискурсу і є одним з способів досягнення 

мотивів та перетворення їх на мотиви-цілі.  

У сучасному розумінні комунікативних стратегій значна роль відводиться їх 

інтенційності, що є релевантним щодо нашого дослідження. Так, Ф. С. Бацевич 

вважає, що комунікативна стратегія – це “оптимальна реалізація інтенцій мовця 

щодо досягнення конкретної мети спілкування” (Бацевич,  2009. с. 133). 

Схожу думку висловлює і І. Є. Фролова (2009), яка вважає, що стратегія – це 

комунікативний намір мовця. Водночас  А. Д. Бєлова пропонує розглядати їх як 

низку опозицій: універсальні vs. етнічно-специфічні, загальновживані vs. 

індивідуальні, загальновживані vs. статуснозумовлені, вербальні vs. невербальні, 

атемпоральні vs.обмежені в часі, кооперативні vs. конфліктні, адресантноорієнтовані 

vs. адресатноорієнтовані, інформативні vs. спонукальні тощо (Бєлова, 2004). 
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А. Д. Бєлова зазначає, що при вивченні комунікативних стратегій і тактик 

виникає неминуча необхідність дослідження екстралінгвальних чинників, що 

впливають на комунікацію (Бєлова, 1998, с.14). Стратегії є контекстуально 

зумовленими, а тому динамічними, та деталізуються та реалізуються у конкретних 

тактиках. Виявлення наративних стратегій допомагає відрізнити наративний виклад 

від ненаративного (анаративного). Так, В. І. Тюпа в своїй праці “Три стратегії 

наративного дискурсу” кваліфікує наративність таким чином: в основі будь якого 

висловлювання є певна комунікативна стратегія. Стратегія отримання кількісної 

інформації – ненаративний дискурс, стратегія отримання якісної інформації – 

наративний дискурс. В комунікативній ситуації розповіді суб’єкт дискусії  має 

достовірне знання (верифікація такого знання означала б переведення його в інший 

комунікативний статус – позанаративної наукової істини) (Тюпа, 1997, с.2). У яких 

випадках позанаративна наукова істина може перейти в науковий наратив? Ми 

вважаємо, що у випадках надлишку якісної інформації у науковому дискурсі ми 

можемо констатувати наявність наукового наративу. Наведемо приклади наративу та 

анаративу: 

Today, multicore processors power our laptops and cellphones. Distributed 

cloud servers or supercomputer clusters process large data sets to improve 

Facebook news feds or predict the weather. To take full advantage of these systems, 

you need parallel algorithms. “It’s a parallel world”, says Miller, a computer 

scientist at the Srate University of New York at Buffalo. “Why is no one teaching a 

course in parallel algorithms to freshmen?” 

Currently, most introductory computer science courses start with sequential 

programming, in which the computer performs just one instruction at a time. 

Universities that integrate parallel thinking into their undergraduate curricula tend 

to offer only an upper-level elective. (IEEE Spectrum, April, 2017). 

Перший абзац – наратив. Другий –  анаратив. В анаративі наведено факти та 

певну кількісну інформацію. В наративній частині факти набувають подієвого 

статусу. В анаративній частині наводиться лише констатація фактів, а в наративній 
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частині ці факти рясно екземпліфікуються, співставляються, порівнюються. У 

наративі аргументи, що обстоюють необхідність навчання паралельному 

програмуванню, є переконливими за своєю сутністю, але викладені наративно, вони 

значно підсилюють емотивний складник, якого немає в анаративі. Достовірне 

знання, що передається якісними вербальними засобами, можна розглядати як 

наративний дискурс.  

В. І. Тюпа визначає наративні стратегії як особливий вид комунікативних 

стратегій культури: конструктивна єдність креативної (суб’єктної), референтної 

(об’єктної) та рецептивної  (адресатної) компетенцій наративного текстопородження 

(Тюпа, 2011, с. 9). У науковому дискурсі передбачено необхідність рецептивної 

компетенції адресата. Однак, завдяки використанню наукового наративу може бути 

суттєво знижено поріг такої компетенції за допомогою більш численного описового 

інструментарію. Складні моменти описуються докладніше і доступніше.  

Ми погоджуємося з думкою О. М. Ільченко про те, що, у цілому, науковий 

дискурс не лише переконує, але й передбачає полегшення сприйняття та 

декодування інформації, попри те, що науковий дискурс в цілому та англо-

американський зокрема є відносно регламентованим. На її думку, науковий дискурс 

можна розглядати як особливий тип взаємодії, в основі котрої – певні стратегії і 

тактики реалізації комунікативної інтенції адресанта, що відображають як 

типологічні інтерперсональні властивості наукової комунікації, так і етнографічні 

аспекти соціуму. Стратегії й тактики та мовні засоби їх вираження мають 

специфічний характер і реалізуються за допомогою цілої системи мовних одиниць 

(Ільченко, 2003, с. 45). Ми вважаємо, що наратив – це ланка способу переконання, що 

є модусним складником наукового дискурсу, мовна реалізація якого забезпечує 

ефективність спілкування. Саме тому наратив є важливим елементом наукового 

дискурсу. Наратив не лише привертає увагу адресата до наукового доробку, але і 

полегшує декодування інформації та сприяє її кращому запам’ятовуванню. 
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3.3.1. Збільшення інформативності та полегшення декодування інформації  

Наукові наративи здатні посилювати інформативність та полегшувати 

розуміння наукового дискурсу. Зокрема, дану функцію виконують наукові наративи 

екземпліфікації та пояснення, які часто мають форму кейсів (case studies). Особливо 

популярним метод кейсів є у прикладній лінгвістиці, зокрема при навчанні 

іноземним мовам. Наприклад: 

In order to explore the Silent Way, we will observe the first day of an English class in 

Brazil. 

EXPERIENCE 

As we take our seats, the teacher has just finished introducing the Silent Way in 

Portuguese. The teacher walks to the front of the room, takes out a metal pointer and 

points to a chart hanging above the blackboard. The chart has a black background 

and is covered with small rectangular blocks arranged in rows. Each block is a 

different color. This is a sound-color chart. Each rectangle represents one English 

sound. There is a white horizontal line approximately halfway down the chart 

separating the upper rectangles, which represent vowel sounds, from those below the 

line, which represent consonant sounds. 

Without saying anything, the teacher points in succession to each of the five 

blocks of color above the line. There is silence. The teacher repeats the pattern, 

pointing to the same five blocks of color. Again, no one says anything… (Larsen-

Freeman, 1986, p.52). 

У даному наративі спостерігаємо тактику деталізованого унаочнення, 

виражену за допомогою низки лінгвістичних засобів: дієслова, що описують 

ситуацію explore, observe, represent, point, continue, touch, separate; прискіпливий, 

точний, детальний опис предметів та їх розташування: to the front of the room, a metal 

pointer, a chart hanging above the blackboard, a black background, covered with small 

rectangular blocks arranged in rows, a sound color chart, a white horizontal line 

approximately halfway down the chart separating the upper rectangles. Завдяки 
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наведеним вище мовним засобам маємо справу з міметичним науковим наративом, 

який відтворює картинку ситуації, неначе спектакль на сцені.  

Цікавою є форма наведення кейсів за допомогою зазначення онлайн-посилань: 

To save you the time it would take to type them all in, all the examples from this book 

have been archived onto the website at http://lpmj.net, which you can download to 

your computer by clicking the Download Examples link in the heading section. 

(Nixon, 2015, p.37)  

Тактика наведення додаткових онлайн-джерел (інтернет-лінків ) – типовий засіб 

збільшення інформативності сучасного англо-американського наукового дискурсу. 

Ефективне декодування іде поруч із кращим запам’ятовуванням інформації. 

Психологи стверджують, що людина запам’ятовує набагато краще, якщо вона 

залучає почуття.  Молекулярний біолог Джон Медіна, який вивчає гени, що беруть 

участь в розвитку мозку, в своїй книзі “Правила мозку” зазначає: “Люди не 

приділяють увагу нудним речам. Пробудження емоцій допомогає мозку. Через 10 

хвилин аудиторія зазвичай відключається, але ви можете “включити” їх, 

розповідаючи наративи або створюючи події, багаті на емоції” (Medina, 2008) 

(переклад наш З.Ш.). Одним з перших мислителів, які вказали на чільну роль пам’яті 

в пізнавальній активності людини, був Платон. Платон вважав, що знання – це 

“розбуджені питаннями” щирі думки, а механізмом породження знання є 

пригадування. На думку Арістотеля, пам’ять є соціальною спадкоємицею, нашим 

безцінним духовним багатством  і силою.  

Відомо, що кожне наше переживання, враження або рух складає відомий слід, 

який може зберігатись достатньо довгий проміжок часу та, за певних обставин, 

проявляється знову та стає предметом свідомості. Тому пам’ять ми розуміємо як 

запис, збереження та подальше впізнання та відтворення слідів минулого досвіду, що 

дозволяють накопичувати інформацію, при цьому не втрачаючи отриманих знань та 

навичок. Таким чином, пам’ять – це складний психічний процес, який складається з 

різних рівнів, різних систем та включає в роботу безліч механізмів.  

http://lpmj.net/
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Стратегічне використання певних мовних засобів здатне сприяти кращому 

запам’ятовуванню. Однією з перших психологічних теорій пам’яті, дотичних до 

лінгвістики, яка не втратила свого наукового значення дотепер, є асоціативна теорія. 

В основу даної теорії покладено поняття асоціації – зв’язку між окремими 

психічними феноменами. Пам’ять у руслі цієї теорії розуміється як складна система 

короткочасних і довготривалих, більш-менш стійких асоціацій за суміжністю, 

подібністю, контрастом, часовою та просторовою близькістю. Наративи у науковому 

дискурсі сприяють виникненню асоціативного мислення, що і приводить до кращого 

запам’ятовування інформації. Адресат краще запам’ятовує  інформацію, подану у 

наративний спосіб – з описом подій та досвіду.  Німецький учений Г. Еббінгауз, 

керуючись асоціативної теорією пам’яті, отримав ряд важливих даних (Еббінгауз, 

Бен, Гарбер, 1998). Розглянемо ті з них, що дотичні до нашого дослідження. 

Наративи спрощують сприйняття складних наукових фактів та допомагають 

створити особливо сильне враження на людину, що, в свою чергу, спричиняє 

ефективне запам’ятовування. Як, наприклад, це відбувається у наведеному нижче 

наративі – екземпліфікованому поясненні,  яке значно спрощує розуміння:  

In other words, it provides a means for dynamic user interaction such as 

checking e-mail address validity in input forms, and displaying prompts such as 

“Did you really mean that?” (Nixon, 2015, p.8)  

У зазначеному фрагменті наводиться яскравий приклад інтеракції людини й 

комп’ютера, що вербалізується у вигляді діалогу, у якому імітується людське 

спілкування. Крім цього, даний приклад ілюструє потенційну комбінаторність різних 

типів наративів: у даному випадку, ми маємо справу з випадком 

“пояснення/уточнення + екземпліфікація” – два наративи, вжиті разом, підсилюють 

один одного та поліпшують ефективне запам’ятовування. Такий момент видається 

важливим і в лінгвокультурологічному сенсі.  

Звернімося до інших релевантних здобутків Г. Еббінгауза, дотичних до нашого 

дослідження: 
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 Більш складні і менш цікаві події людина може переживати десятки разів, 

але вони в пам’яті надовго не затримаються. 

 При пильній увазі до події, досить буває одноразового переживання, щоб 

надалі точно і в потрібному порядку її  пригадати. 

 При запам’ятовуванні довгого ряду, найкраще запам’ятовується  його 

початок і кінець (“ефект краю”)  

(Еббінгауз, Бен, Гарбер, 1998). 

Використання емотивних передмов, подяк, післямов, написаних у формі 

наративу, наративні назви та наративні обкладинки залишають яскравий слід у 

пам’яті адресата. Наведемо низку прикладів наративних назв в лінгвістичному 

дискурсі: 

 What Algorithms Want: Imagination 

in the Age of Computing, автор – E. 

Finn (2017). 

 Making a Point: The pernickety story 

of English punctuation, автор – David 

Crystal (2015). 

 The Never-Ending Digital Journey: 

Creating new consumer experiences 

through technology, автори – A. 

Angelani,   

G. Englebienne, M. Migoya (2016). 

 The Language Instinct, автор – S. 

Pinker (2007). 

 Women, Fire and Dangerous Things: 

What Categories Reveal About the 

Mind. автор – G. Lakoff (1990). 

Приклади наративних обкладинок 

наведено нижче: 

Джерело:https://www.amazon.com/Steps-AP-

Computer 1 
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5 Steps to a 5: AP Computer Science (2018) автори Dean R. Johnson,  Carol A. 

Paymer,  Aaron P. Chamberlain 

The Dissertation Journey: A 

Practical and Comprehensive Guide to 

Planning, Writing, and Defending 

Your Dissertation (2010) автор  C M. 

Roberts 

Епіграфи на початку 

доробку створюють своєрідний 

настрій та залишають у пам’яті 

адресата емоційний ефект, позаяк  

англо-американський  науковий 

дискурс тяжіє до емотивності та 

поетичності. Це можна вважати 

його лінгвокультурною ознакою, 

яка особливо яскраво виявляється в 

епіграфах, наприклад: 

 

 

One half of the world cannot understand the pleasures of the other. 

Jane Austen  (Bourne, 1990, p.87) 

Наведений епіграф у вигляді відомого вислову Джейн Остін анонсує вивчення 

нової оперативної системи-редактора. Завдяки цьому наративу-анонсування автор не 

лише інтригує адресата, що вже само по собі запам’ятовується, а й імплікує 

позитивне ставлення до наукового доробку.  

Для кращого запам’ятовування має значення, у який спосіб дискурс 

завершено. Наукові післямови та епілоги –  доволі розлогі, розгорнуті наративи, у 

яких підсумовується остаточна авторська думка та/або оцінка предмета наукової 

праці, наприклад:  

Джерело:https://www.amazon.com/Dis

sertation-Jour 1 
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This chapter is a collection of what, in the author’s opinion, are high-interest 

topics in standardization in the United States at this time. These are issues of interest 

and concern in the standards and business community with which we are trying to 

come to grips in the United States and internationally. Ultimately, action (or not) in 

these areas will impact the direction and future of standards (Cargill, 1989, p.223).   

Таким чином, в англо-американському науковому дискурсі спостерігається 

ініціальне або фінальне позиціонування  наративних фрагментів. 

Інші важливі постулати Г. Еббінгауза стверджують таке. 

 Для асоціативного звязку вражень та їх подальшого відтворення особливо 

важливим є те, чи складають вони логічно пов’язане ціле. 

 Нове повторення сприяє кращому запам’ятовуванню того, що було 

вивчено раніше (Еббінгауз, Бен, Гарбер, 1998).  

Наративи-флешфорвард допомагають встановити логічний зв’язок між 

елементами інформації, систематизувати виклад матеріалу: 

In this chapter I set out to give a brief picture of Metadiscourse and to describe 

what it has attracted the interest and attention of so many practitioners working in 

discourse analysis and ESL. I begin by providing a general sense of the term, what it 

focuses on and the kinds of things it can tell us about discourse and communication. 

Then I go on to look at some of the main reasons for its emergence in discourse 

studies and its relationship to the key notions of interaction and audience. (Hyland, 

2005, p. 3) 

У свою чергу, наративи-флешбек надають повтор інформації у вигляді 

аналітичного підсумовування (у наведеному прикладі – це перший абзац) та можуть 

комбінуватися із наративами-флешфорвард (другий абзац прикладу): 

 My main aim in writing this book has been to take stock of the emerging field 

of metadiscourse, to define the concept more precisely, and to evaluate its 

contribution to our understanding of communication in general and the study of 

academic and professional writing in particular. By bringing together the growing 

body of research in this area I hope to have illuminated, and perhaps clarified, our 
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present partial and fragmented state of knowledge of written interaction, indicated 

something of its pedagogic possibilities and suggested an agenda for further 

research. By arranging the book in three parts I have sought to explore the 

distinctions, principles and categorizations which characterize the term, review the 

contribution it has made to the study of rhetoric, genre, culture and discourse 

communities, and to suggest its relevance to the teaching of writing.  

In this concluding chapter I want to revisit the main issues raised in this 

discussion to highlight some key features, in particular to stress the significance of 

metadiscourse as a systematic means of studying interactions, and to look forward to 

future directions. (Hyland, 2005, p.194) 

 Те, чим людина особливо цікавиться, запам’ятовується без жодних зусиль. 

Рідкісні, дивні, незвичні враження запам’ятовуються краще, ніж звичні, 

що часто зустрічаються (Еббінгауз, Бен, Гарбер, 1998). 

Наративи перетворюють науковий дискурс на цікавий інформаційний  простір, 

що запам’ятовується. Наративи вражають, а інколи дивують та пробуджують 

незвичні асоціації (тут ідеться про так званий феномен праймінгу, або оптимізації 

стимулювання асоціацій (Molden, 2014), що сприяє кращому запам’ятовуванню 

інформації. Наприклад, автор асоціює мови програмування зі справжньою красою: 

The real beauty of PHP, MySQL, JavaScript, CSS, and HTML5 is the wonderful way 

in which they all work together… (Nixon, 2015, p.12)    

Використання ідіом теж пробуджує асоціативне мислення, що також сприяє 

кращому запам’ятовуванню:  

Once the dust had settled, three main technologies stood heads and shoulders above 

the others. (Nixon, 2015, p. 5)  

Використання емфази у наративних фрагментах  виділяє необхідну 

інформацію та емоційно розставляє  акценти, що не лише зацікавлює, але і сприяє 

систематизації інформації, встановленню логічних зв’язків та ефективному 

запам’ятовуванню:  
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Of all the ways of getting performance, parallelism is among the hardest.  

(IEEE Spectrum April 2017, p.21) 

Розглянемо ще один приклад: 

Luckily, there are solutions for the incompatibility problems, and later in this 

book we’ll look at libraries and techniques that enable you to safely ignore these 

differences (Nixon, 2015, p.8).  

Ознакою наративу в даному прикладі є прислівник luckily, який виражає позитивні 

емоції автора. За допомогою тактики створення позитивного емоційного тла, 

інформація запам’ятовується краще. Виразами, які створюють оптимістичний 

настрій та впливають на враження у адресата можуть бути: luckily, happily; 

thankfully,fortunately, за допомогою яких автор передає позитивний емоційний стан.   

Отже, науковий наратив здатен полегшити та прискорити ефективне 

запам’ятовування інформації. Наукові наративи сприяють виникненню асоціацій,  

спрощують розуміння, привертають увагу до стрижневих моментів наукового 

доробку, забезпечують наочність  

Наукові наративи  є інструментами  збільшення інформативності наукового 

доробку, полегшення та декодування його інформації. У досліджуваному дискурсі 

стратегія збільшення інформативності та полегшення декодування інформації 

реалізується через тактики застосування кейсів та замальовок, тактику 

деталізованого унаочнення, тактику наведення додаткових онлайн-джерел, а 

також тактику сприяння ефективнішому запам’ятовуванню. 

 

3.3.2. Персоналізованість викладу та зацікавлення читача через активну 

діалогічну взаємодію 

Діалог – загальна основа людського спілкування та взаєморозуміння. 

Характерною ознакою сучасного наукового дискурсу, зокрема англо-

американського, є конструювання автором діалогу з потенційним адресатом. 

Наратив виступає засобом діалогічної взаємодії. Діалог з адресатом – ознака 

наративізації дискурсу, адже автор залучає адресата до спільного занурення у 
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дискурс, що спричиняє емоційній резонанс та викликає емпатію.. Науковий наратив 

через діалогічну взаємодію адресанта та адресата характеризує, інтригує, зацікавлює 

адресата та заохочує його до співпраці. Діалогізація мовлення – це перетворення 

монологічного мовлення на діалог. Нагадаємо, що це відбувається завдяки 

використанню таких мовних засобів як: питально-відповідальна організація тексту, 

звертання, форми 2-ї особи, імперативні форми; форми pluralis auctoris, 

трансформація непрямої мови в невласно-пряму, риторичні питання, неповні 

речення, використання розмовної лексики тощо. Наприклад:  let’s assume; to do this, 

you could; as you would expect; and then guess what? 

В. Шмід описує діалогізацію таким чином: оповідь розгортається у напрузі 

між протилежними змістовими позиціями наратора та адресата, іноді набуваючи 

форму відкритого діалогу (Шмід, 2008, с.105). Наратив є фундаментальним 

компонентом соціальної взаємодії людей. Діалог – також компонент взаємодії 

адресата та адресанта. Наратив та діалог можуть або доповнювати один одного, але 

не можуть існувати окремо. У науковому дискурсі, діалогізація  є ознакою наукового 

наративу.  

Успішний діалог можливий за умови, що кожен вільно має змогу  висловити 

власне розуміння предмета. Діалогізація дискурсу реалізується за допомогою ряду 

тактик: інтригування, запрошення до співпраці (спільного пошуку істини), звертання 

до адресата, непряме прохання про дозвіл адресанта на дію, імплікацію 

альтернативності,  привертання уваги адресата. Всі ці тактики відповідають одній 

загальній меті – спонукати адресата до реагування на викладений матеріал, а значить, 

вступити в діалог з адресантом. Автор через діалог викликає у адресата реакцію, а 

значить, певні емоції, які і спонукають до наративізації наукового дискурсу. 

Розглянемо приклади наративної діалогізації: 

As useful as all these additions to the web standards became, they were not enough 

for ever more ambitious developers.  And then guess what? (інтригування). 

Іt’s always a good idea to use programs you’re already familiar with. (Nixon, 2015, 

pp.12-14) (привертання уваги, запрошення до співпраці ). 
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Let me show you how you can easily trick the LinkedIn search algorithm. 

(Prodromou, 2015) (непряме прохання про дозвіл адресанта на дію). 

На особливу увагу заслуговує використання питальних речень та риторичних 

запитань. Питання автор використовує, щоб залучити адресата до взаємодії:  

Can a story go backward? No. All stories, like all action (except possibly at a 

subatomic level), go in one direction only – forward in time. Narrative discourse, by 

contrast, can go in any temporal direction its creator chooses (Abbott, 2012, p.17).  

Хоча автор сам надає відповідь на своє питання, він очікує, що адресат 

залучиться до обговорення – діалогу задля отримання правильної відповіді. 

Риторичні питання використовуються як засіб відтворення діалогу з уявним 

співрозмовником. Запитання адресатові не розраховане на відповідь, бо відповідь 

неможлива чи зайва, або вона міститься в самому запитанні. Риторичні запитання 

використовують в науковому дискурсі, аби викликати певну експресію, ілюзію 

розмови, діалогу, що начебто відбувається у присутності читача і за його участі. 

Зазвичай риторичними запитаннями починають науковий доробок. Мета – 

передусім привернути увагу, актуалізувати знання, виділити основні моменти. Однак 

в наведеному нижче прикладі, автор завершує розділ висновком у вигляді 

риторичних запитань.  

 So you want to be an evil genius in mechanics? Before you start with the fantastic 

projects described in this book, can you answer a simple question? Do you really 

know what mechatronics is?  (Braga, 2005, p.1)  

 It is possible that their supposed want of objectivity, manifested in their failure to 

narrativize reality adequately, has to do, not at all with the modes of perception that 

they presuppose, but with their failure to represent the moral under the aspect of the 

aesthetic? And could we answer that question without giving a narrative account that 

would already prejudice the outcome of the story we would tell in favor of the moral 

in general? Could we ever narrativize without moralizing?  

(White, 1990, p.25) 
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Інколи науковці дають назву своєму доробку (цілій книзі, або її розділам чи 

підрозділам) у формі проблемних питань. Такі назви додають стильності роботі та 

привертають увагу читача, наприклад: 

Academese: Obtuse or informational?  

Academic written texts: All basically the same?  

Academic writing: Complex grammar and explicit meanings?  

Academic writing: Resistant to change or dynamic? 

Grammatical change in English: Below the radar?  

The locus of historical change in English: Speech or writing?  

Stereotypes about grammatical complexity: What does it mean to be “complex”?  

Stereotypes about historical change: Does all grammatical change originate in  

speech? (Biber, Gray, 2016, p. vii) 

To Continue or Not to Continue? (Microwave Magazine, March 2016, p.14 ) 

А іноді – і у формі риторичних запитань, наприклад:  

If I Understood You, Would I Have This Look on My Face?: My Adventures in the 

Art and Science of Relating and Communicating. (Alda, 2017). 

Активна діалогічна взаємодія автора та адресата можлива за умови 

наративізації наукового дискурсу, адже саме наратив як емотивний складник  

наукового дискурсу спонукає адресата відреагувати на посил автора та почати діалог 

імпліцитно або експліцитно. Стратегія зацікавлення читача через активну 

діалогічну взаємодію реалізується за допомогою тактик інтригування, 

заохочення та запрошення до співпраці (спільного пошуку істини), звертання до 

адресата, непрямого прохання про дозвіл адресанта на дію, імплікацію 

альтернативності, привертання уваги адресата. Наративна діалогізація наукового 

дискурсу інтригує адресата, сприяє привертанню уваги адресата, його зацікавленню, 

заохоченню та залученню до співпраці.  
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3.3.3. Поліпшення авторитетності  наукового доробку 

Довіра до адресата, його кваліфікації, професійних якостей, авторитетності 

відіграє важливу роль в успішному здійсненні наукової комунікації. 

Прагмасемантична категорія авторизації ідентифікує автора як мовну особистість та 

суб’єкт пізнання. Дана категорія відіграє важливу роль в успішному здійсненні 

наукової комунікації (Гніздечко, 2005, с.2).  

Дослідники відзначають важливу роль категорії авторитетності для 

комунікативного процесу (Hyland, 2004, Гніздечко, 2005). Сприйняття адресатом 

наведених в наукових статтях аргументів значною мірою визначається тими 

авторитетами і традиціями, на які він спирається. Кожен науковий текст адресовано 

адресату як носію певної традиції сприйняття наукових праць. Авторитетність у 

науковому дискурсі втілюється вербально, за допомогою низки лінгвальних засобів, 

що передають авторитетність. Передусім ідеться про специфіку втілення категорії 

особи. На думку дослідників (А. А. Болдирева, В. Б. Кашкін, О. М. Ільченко), 

категорія особи в англо-американському науковому дискурсі виражається двоїсто. З 

одного боку, в англо-американському науковому дискурсі широко вживається 

експліцитне авторське “я”, що є лінгвокультурною особливістю саме англійської 

мови науки, а з іншого спостерігається часткове знеособлення адресанта (наприклад, 

завдяки вживанню безособових зворотів в активному та пасивному станах – типу it 

used to be thought; one can’t deny; we could argue. 

Очевидно, що в науковому дискурсі вибір на користь експліцитного 

авторського “я” або знеособленого викладу кожен автор здійснює самостійно.  

Науковому наративу властивий високий ступінь вияву персоналізації, з  

переважанням авторського “я” над авторським “ми”. Саме через науковий наратив 

досягається прояв водночас неупередженої об’єктивності та персоналізації викладу, 

зменшується загальна категоричність висловлювань, що притаманне англомовній 

лінгвокультурі в цілому. Оцінюючи власну наукову позицію як ймовірну (типу what 

we might think), автор  чинить на читача певний мовленнєвий вплив, переважно у 

некатегоричний спосіб. 
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Категорія авторитетності виконує важливу функцію у науковому дискурсі: 

вона покликана забезпечити адекватність спілкування науковців, уможливити 

встановлення стосунків усередині соціуму, максимально підвищити рівень 

достовірності повідомлення, а також довіри до викладеної інформації та її автора, 

що, зрештою, створює підґрунтя для подальшого розвитку наукової думки, позаяк  

нове у науці ґрунтується на попередніх досягненнях і авторитетах, але водночас 

передбачає їх переосмислення і заперечення. 

У контексті нашого дослідження ми виділяємо окремий тип наративів – 

наративи посилання на авторитети, які складають досить великий відсоток від 

загальної кількості виявлених нами наративів англо-американського наукового 

дискурсу (20% у мові лінгвістики, 8,1% у мові комп’ютерних наук). Наративи 

посилання на авторитети можуть бути представлені в науковому дискурсі у вигляді 

епіграфів, цитувань, експресивних посилань на конкретних науковців або їхні праці 

тощо. Будь-які прояви емоційного впливу на адресата через посилання на авторитети 

ми вважаємо ознакою наративізації наукового дискурсу. Наративізація наукового 

дискурсу представлена різноманітним інструментарієм, серед якого – модальна 

оцінка вірогідності. В семантичній структурі епістемічних предикатів модальність 

перетинається з оцінністю і є невід’ємним складником наративізації наукового 

дискурсу. Наукові наративи, з одного боку, зменшують категоричність дискурсу 

завдяки фікціональному модусу наративів, а з іншого, збільшують вплив на адресата 

завдяки тактиці налаштування на довірливе ставлення до змісту повідомлюваного.  

Авторитетність, реалізована через науковий наратив, - це чинник впливу як на 

автора, так і на адресата, чинник налаштування на довірливе ставлення до змісту 

повідомлюваного.  

Звертаючись до авторитетної репрезентації шляхом використання наукових 

наративів, автор зазначає вагомість власного внеску в науку, акцентує увагу на його 

актуальності та складності, демонструє власну експертну думку та обізнаність з 

питання, можливість нових підходів до розв’язання проблеми. 
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Розглянемо показовий, в аспекті авторитетності, приклад наукового наративу в 

книзі Г. Вайта “Зміст форми”: 

I think, we have witnessed across the whole spectrum of the human sciences 

over the course of the last two decades a pervasive interest in the nature of narrative, 

its epistemic authority, its cultural function, and its general social significance. 

Lately, many historians have called for a return to narrative representation in 

historiography. Philosophers have sought to justify narrative as a mode of 

explanation different from, but not less important than, the nomological-deductive 

mode favored in the physical sciences. Theologians and moralists have recognized 

the relation between a specifically narrativistic view of reality and the social vitality 

of any ethical system. Anthropologists, sociologists, psychologists, and 

psychoanalysts have begun to reexamine the function of narrative representation in 

the preliminary description of their objects of study… And indeed, a whole cultural 

movement in the arts, generally gathered under the name post-modernism, is 

informed by a programmatic, if ironic, commitment to the return to narrative as one 

of its enabling presuppositions. 

All of this can be taken as evidence of the recognition that narrative, far from 

being merely a form of discourse that can be filled with different contents, real or 

imaginary as the case may be, already possesses a content prior to any given 

actualization of it in speech or writing… I have considerably revised the essays on 

Foucault, Jameson. And Ricoeur in order to take into account new work by these 

authors that appeared after their original publication  

(White, 1990, p.х ). 

У аспекті самопромоційності, тут, передусім, ідеться про зазначення 

вагомості авторського внеску, демонстрацію виправданості дослідження та 

зазначення актуальності розвідки. 

У сенсі самопромоційності, автор наукового доробку може не лише 

посилатися на власні праці (самоцитування), що є доволі усталеною практикою, а й 
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посилатися на комунікацію із колегами, наприклад, на фрагменти розмов або обмін 

електронними повідомленнями: 

In a recent email conversation with a long-time technical collaborator, Shilton 

outlined her role in an upcoming new project. What followed was this exchange: 

Shilton: Am not really a builder but just an FYI that I’ve added myself to the mailing 

list in case I can be helpful with the research ethics/consent/IRB. Doing some work in 

that space now so might be able to contribute. I’ll watch for it on the list and chime in 

as I can be useful:) 

Collaborator: Thank you. IMHO INFORMING what gets built and how it is 

governed is a part of building. 

Shilton: Right! Yes. But sometimes being the person who is just informing feels 

bossy. 

Collaborator: Embedded, not bossy. Or better: blended, not bossy! 

(Shilton, Anderson, 2017). 

Остання фраза стала частиною заголовку статті, фрагмент із якої наведено вище. 

Зауважимо, що тут автор праці зазначає як власний внесок, так і заслуги колег. 

Авторитетність викладу поліпшується завдяки використанню низки 

відповідних лінгвальних засобів, як-от: іменників позитивної семантики: vitality, 

significance, belief, impulses, transformation, commitment, presupposition, evidence, 

recognition,  interest, authority, view, movement; дієслів активної дії: to seek, to call, to 

recognize, to witness, to possess, to favor, to reexamine, to comment; прикметників та 

прислівників високої позитивної оцінки: pervasive, important, social, ethical, great, 

higher, cultural; considerably, indeed; емфатичних займенників: any, all тощо. 

Зазначені лінгвальні засоби надають емотивного забарвлення нарації. Вони  

схиляють читача на сторону автора, а також несуть силу переконання та запевняють 

у правильності  висловленої позиції. 

Мовна особистість втілюється у науковому дискурсі крізь призму категорії 

авторизації. Це відбувається, зокрема, і завдяки наративам та створюваній ними 

емоційній атмосфері. Завдяки авторитетній репрезентації, реалізованій через 
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науковий наратив, поліпшується довіра між адресатом та адресантом наукової 

комунікації.   

Зазначимо ще одну дотичну тактику, а саме, імплікацію престижності. 

Науковці прагнуть, щоб їхні наукові досягнення не лише вивчали, а і визнавали та 

виділяли серед багатьох інших. Отже, ми виокремлюємо такий вид визнання, як 

науковий престиж. Наукові наративи імплікують прихований престиж, адже 

наративи також створюють ідентичність переконливого наратора. Вміння 

створювати відповідний науковий дискурс відображає певний рівень престижності.  

Так, автори наукових праць, висловлюючи подяку, згадують імена відомих 

учених, у такий спосіб вони посилюють ефект присутності наукових авторитетів 

поряд з автором (хоча автор і сам може бути неабияким фаховим гуру). Як, 

наприклад, це відбувається у подяці, що її складає своїм колегам відомий лінгвіст 

К. Гайленд, котрий називає їх своїми колегами і друзями: 

Among these I most want to acknowledge John Swales, Sue Hood and Chris Candlin, 

colleagues and friends whose knowledge and enthusiasm for understanding 

discourse is a constant inspiration. (Hyland, 2005.)  

Уперше про важливість уміння писати наративно, про неабияку значущість 

наративного викладу у мові науки згадують А. Гілієр, Р. Келлі та Т. Клінгер, котрі 

довели, що саме такий спосіб передачі наукової інформації властивий найбільш 

впливовим науковим статтям з найвищим індексом цитування, що виходять друком 

у топових наукових часописах:  

What makes influential science? Telling a good story. Scientific papers written in a 

more narrative style were more influential among peer-reviewed studies in the climate 

change literature… the highest-rated journals tended to feature articles that had more 

narrative content. (Hillier A, Kelly R. P., Klinger T., 2016). 

Розгляд наративів в аспекті престижності дотепер не здійснювався, тож ми 

маємо усі підстави вважати цей аспект перспективним для подальших досліджень. 

Неупереджений, об’єктивний, аргументований та здебільшого некатегоричний 

виклад (останнє є лінгвокультурною ознакою саме англо-американського наукового 
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дискурсу) набуває більшої персоналізованості, емотивності, а також і 

самопромоційності завдяки наративам.  

Стратегія поліпшення авторитетності  наукового доробку реалізується в 

англо-американських наукових наративах через тактики налаштування на довірливе 

ставлення до змісту повідомлюваного, тактику самопромоційності, тактику 

посилання на авторитети, тактику імплікації престижності. 

 

3.4. Естетичний складник наративів наукового дискурсу 

Питання лінгвоестетики завжди цікавили вчених. Серед найвідоміших 

дослідників – Р. Якобсон, М.М. Бахтін, Л.В. Щерба, В.В.Виноградов, Е. Бенвеніст, 

К. Бюлер, У. Еко (Фещенко, Коваль, 2014, сс.. 147-148).  

Естетичність у наративній структурі – власне той складник, який  персоналізує 

дискурс та привертає увагу адресата до наукової праці. В. Шмід зазначає з цього 

приводу таке: “для того, щоб естетична функція дійсно переважала, оповідь повинна 

мати естетичну настанову. А для того, щоб твір викликав в читача естетичну 

настанову, автор повинен організувати оповідь таким чином, щоб вона була носієм 

не лише тематичної інформації, щоб змістовною стала сама манера оповіді. 

Переважання естетичної функції вимагає, аби тематичні і формальні елементи 

мотивували та виправдовували один одного, сприяючи у пізнавальній та чуттєвій 

взаємодії утворенню складного естетичного змісту” (Шмід, 2008, с.42). Естетичність 

спричиняє спрямування уваги адресата на внутрішню референтність та художню 

побудову оповіді, що, в свою чергу, значно пожвавлює дискурс. Естетичність – це 

саме той основний складник, котрий відрізняє наративний дискурс від 

ненаративного, зокрема в англійській мові науки. Лінгвокультурологічна специфіка 

сучасного англо-американського дискурсу полягає в тому, що формі також надається 

не меншого значення, ніж змістові. Завдяки формі змінюється орієнтаційний простір 

адресата, збільшується  аудиторія.  

Велику роль у наданні естетичності науковому дискурсу відіграє метафора. У 

лінгвістику метафора прийшла з риторики, де вона розцінювалася як засіб 
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образотворчої мови і естетики. Термін “метафора” вперше було вжито Ісократом в 

“Evagorus” (383р. до н.е.)” Але основа теорії метафори була закладена Арістотелем, 

який у “Поетиці” описав метафору як спосіб переосмислення значення слова на 

підставі подібності. Сучасне визначення метафори як одного із основних прийомів 

пізнання об’єктів дійсності, їх найменування, створення художніх образів і 

породження нових значень надає А. Вежбицька; метафора  виконує когнітивну, 

номінативну, художню та змістотвірну функції (1999). На думку Н. Д. Арутюнової, 

вивчення метафори стає все більш інтенсивним, охоплює різні галузі знання 

(Арутюнова, 1999, с.385-402). У комунікативній діяльності метафора – важливий 

засіб впливу на інтелект, почуття і волю адресата. Дж. Лакофф зазначає, що 

залучення метафори для розуміння досвіду – один з найвижливіших тріумфів 

людського мислення (Лакофф, 1995). Раціональне мислення значною мірою 

спирається на метафоричні моделі. Будь-який адекватний підхід до раціональності 

вимагає використання уяви, а уява невіддільна від метафоричного міркування. 

Зазначається, що метафори у мові науки істотно впливають на концептуалізацію 

наукових ідей (Шаля, 2011, с.295-296). 

Ми вважаємо, що метафори – завдяки своїй образності – сприяють візуалізації 

дискурсу як необхідного компонента наративізації. Наукові наративи, реалізовані 

метафорично, в свою чергу, посилюють когнітивний потенціал читача.  

Наведемо деякі приклади метафор: 

David Herman trained his eagle eye on the entire manuscript…  

(eagle eye  – проникливий погляд). 

In other words, we do not have any mental record of who we are until narrative is 

present as a kind of armature, giving shape to that record.  

(наратив постає в образі каркасу) 

For the reader, the experience of time bunching and becoming dense at points of 

significant action in the story, or thinning out and skipping or glancing through 

nonsignificant periods of clocktime or calendar time, can be exhilarating – in fact it 

may be at the heart of narrative pleasure.  
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(в самій наративній душі, у серцевині наративу) (Abbott, 2012,, p.6). 

Метафора як інструмент емоційно-експресивної номінації, засіб образності є 

ознакою наративізації сучасного наукового дискурсу. Як зазначав Р. Барт: всі класи, 

всі групи людей мають свої наративи, насолоду від яких поділяють люди з різними, 

навіть протилежними культурами.. Не поділяючи літературу на добру та погану, 

наратив є міжнародним, трансісторичним, міжкультурним явищем (Barthes, 1982, 

c.251-252).  

Естетичність завжди іде поруч із креативністю. Прикладом цього є метафори. 

Наприклад, у статті головного редактора наукового періодичного видання, адресант 

максимально персоналізує своє повідомлення та вживає авторську метафору, 

фразеологізми,  що є ознаками креативного, естетичного наративу: 

“In my salad days – and even, I guess, in my main course days – I used to 

wonder what retired people did with their time when they were no longer spending 

50 hours a week in the office and bringing work home at night. Now that I am in my 

dessert days, I am finding that, lo and behold, I am as busy as ever and have quite a 

backlog of things to be done in the future” (Lyle D. Feisel). 

Алюзії (найпопулярніші - типу шекспірівської фрази To be or not to be?, 

наприклад, To compute or not to compute?) також додають образності науковому 

викладу. Вони можуть навіть бути винесені у заголовок наукової праці. Так, стаття з 

комп’ютерних наук К. Шілтон та С. Андерсон має назву Blended, Not Bossy: Ethics 

Roles, Responsibilities and Expertise in Design. (Shilton, Anderson, 2017), що є алюзію на 

культову фразу “Shaken, not stirred” непереможного одинака, Джеймса Бонда, 

персонажа романів Я. Флемінга. Зазначимо, що тут спостерігається не тільки 

інтертекстуальність, а й інтердискурсивність. Завдяки такому творчому, креативному 

підходу, авторам наукової праці вдається привернути увагу адресата, зацікавити його 

та спонукати ознайомитися із доробком. 

Засобами образності також є  

 гіперболи, наприклад: 
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In Wurman’s view, information anxiety “is produced by the ever-widening gap 

between what we understand and what we think we should understand. It is the black 

hole between data and knowledge, and what happens when information doesn’t tell 

us what we want or need to know.” (Barker, 2010). Різницю між даними та 

знанням автор порівнює з чорною прірвою. 

There is strong evidence that people think in mental metaphors, and strong 

evidence that some of our thinking is embodied. But there is very little evidence that 

mental metaphors are embodied in modalityspecific simulations. On the contrary, 

there is evidence that some mental metaphors are not embodied in this sense. There 

is, therefore, a Grand Canyon-sized gap between the strength of many researchers’ 

belief in “embodied metaphors” and the strength of the evidence on which their 

beliefs should be based (Casasanto, Gijssels, 2015, p.334). 

Прірва між вірою та доказами так ж велика як  Великий каньйон.  

 оксюморон, наприклад: 

James Gleick points out that, “We need to be aware that this kind of perfect, 

prosthetic memory that the Internet has created for us is a burden as much as it is a 

useful tool”. So what can we do about it? What choices do we have? (Pfleeger, 

2014). 

Яким чином можливо додати естетичності та наративності науковому 

дискурсу, одночасно зберігаючи науковість викладу? Іншими словами: як 

інформувати та розважати, а не розважати та інформувати? Відповідь може бути, 

звичайно, суб’єктивна, однак все ж можливо визначити декотрі орієнтири. 

Наприклад, Л. Гартнер-Джонстон в книзі “Ділове спілкування з серцем” (Business 

Writing with Heart)  наводить такі стратегії і тактики: 

1) використовуйте природну мову, пишіть як людина; 

2) вживайте порівняння та метафори для більш свіжого погляду на контент; 

3) запропонуйте приклади людського досвіду; 

4) використовуйте діалоги; 

5) апелюйте до почуттів читача; 
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6) створюйте аналогії: вони ідеальні для ілюстрації абстрактних та 

технічних концепцій; 

7) використовуйте  дієслова у дійсному стані, що позначають активну дію,  в 

теперішніх часових формах, наводьте історії та оповідки; 

8) якщо ви хочете писати історії – читайте історії. (Gaertner-Johnston, 2014). 

 Важливий засіб створення естетичності у науковому дискурсі – наративи як 

прояв сучасної загальної тенденції наративізації мови науки. Ознаки наративності 

спостерігаємо і у назвах наукових праць, які, перш за все, слугують меті атракції 

уваги адресата. Якщо зацікавить назва – науковець неодмінно вибере серед розмаїття 

саме цей науковий доробок. Д. Готшаль, називаючи свою книгу з лінгвістики “The 

Storytelling Animal: How Stories Make Us Human”, запропонував назву у наративному 

стилі. В даному реченні спостерігаємо початкову та кінцеву фази: від тварини до 

людини, послідовність, що є необхідною умовою наративу (Gottschall, 2013). За 

визначенням Dictionary of  Narratology Д. Принса: “наративність -  це репрезентація 

(як продукт та процес, об’єкт та акт, структура та структуралізація) одного або 

більше реальних або фіктивних подій, що виражені одним, двома або більше 

нараторами одному, двом або більше рецепієнтам.” [переклад наш З.Ш.] (Prince, 

2003, с.58). Отже, подія, що передається за допомогою історій, додає емоційності та 

естетичності науковому дискурсу, та є проявом його наративності. Зауважимо 

принагідно, що для наукового дискурсу релевантними є лише реальні, а не уявні 

(фікційні) події.  

Окрім спрямованості риторичних прийомів на результативність 

комунікативної події в цілому, наративи створюють експресивно-емоційне тло 

дискусії, надаючи їй естетичної зорієнтованості.  

У монографії “Sociolinguistics And Language Teaching” за редакцією С. Маккей 

та Н. Горнбергер, також натрапляємо на ознаки наративності. Автори назвали 

підрозділ у наративному стилі: “Now What? Final Reflections On Motivation” (Lee 

Mckay and Hornberger, 1996). Задля підтримки інтриги використано проблемне 

питання у вигляді  експресивного питального речення.  
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Не лише гуманітарні науки збагачують та урізноманітнюють науковий 

дискурс шляхом застосування наративів. Монографія з програмування “Common 

LISP” Г. Л. Стіла має заголовок розділу 22.1.1: “What The Read Function Accepts?” 

(Steele, 1990, с.510). Наведене питальне речення сприяє активізації уяви реципієнта: 

та його зацікавленості. Інтенційність такого наративу спрямовує до відповіді та 

зацікавлює читача.  

На перший погляд, комп’ютерний дискурс лаконічний, логічний та 

регламентований. А проте, саме серед “комп’ютерників” досить популярним є так 

званий комп’ютерний жаргон, який, безперечно, теж додає дискурсу експресивності 

та емоційності. Вираз “angry fruit salad”, який у прямому сенсі означає “злий 

фруктовий салат”, на жаргоні комп’ютерників означає поганий дизайн інтерфейсу, 

який використовує забагато кольорів. Вираз експресивний, емотивний, а тому – 

наративний. Стаття, що має назву  “Preattentive Barriers to Visual Search Growing In 

The Angry Fruit Salad” Д. Абшера, присвячена комп’ютерному забезпеченню, впадає 

в око читачеві саме завдяки своїй наративності. Автор порівнює невдалий “злий” 

фруктовий салат з невдалим (занадто яскравим)  інтерфейсом (Absher, 2001).  

Стаття, що називається “Bit rot: The Internet Never Forgets, Or Does It?” 

присвячена безпеці програмного забезпечення та даних, і має наративну назву з 

елементами жаргону та запитання. “Bit rot – the hypothetical disease of unused 

programs or features that stop working after enough time has passed, even if“nothing has 

changed”. (http://dictionary.reference.com/browse/bit+rot). “Bit rot” – це розмовний 

термін, що використовується в комп’ютерному середовищі, для позначення даних, 

що поступово розпадаються та зберігаються в медіа сховищах або в програмах 

впродовж декотрого часу. В англійській мові існує слово beetroot (буряк). Слова bit 

rot та beetroot – омофони. В даному випадку експресивний складник наративності 

полягає у схожості звучання омофонів bit rot та beetroot. Розглянемо ще один 

приклад. 

Turn Your Spaghetti Code Into Ravioli With Javascript Modules” 

(webconference.psu.edu, Jeremiah Orr, softwear developer, Spider Strategies, Inc). (Orr) 

http://dictionary.reference.com/browse/bit+rot
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Цей наратив застосовує імператив, що передусім передає інтенційність. Зміну стану 

відображено за допомогою дієслова turn – перетворювати. Використання жаргону 

spaghetti code – code with a complex and tangled control structure, especially one using 

many Goto’s exceptions, or other structures branching structures. Їжа – це бенкет 

почуттів. Використання жаргону, що походить з назв продуктів харчування, 

неодмінно приверне увагу реципієнта до даного доробку.  

Емоційно-експресивна номінація є невід’ємним складником саме англо-

американського наукового дискурсу, і є культурно-специфічним феноменом. У мові 

науки вживаються метафори, аналогії, персоніфікації, а також оказіоналізми, гра слів, 

алітерація, асонанс, римування тощо. Ці стилістичні засоби надають науковій прозі 

експресивності та зацікавлюють читача (Ільченко, 2003). Емоційно-експресивні 

номінації, а саме образність, яку створіють засоби, що її реалізують, є наративним 

прийомом наукового дискурсу, причому метафора може бути модусом нарації, і, 

отже, відігравати структурну роль у відтворенні наративу стосовно його оформлення 

та структури (Herman, Jahn, & Ryan, 2008, p.306: Gerald Steen). 

В художньому творі, образ – це втілення мислення автора, його унікального 

бачення та відображення картини світу. Створення яскравого образу засноване на 

використанні схожості між двома далекими один від одного предметами, практично 

на своєрідному контрасті. Як зазначає С.В. Федоренко, використання засобів 

образності в науковому тексті принципово відрізняються від їх використання у 

художній літературі: у художньому творі метафора – це важливий елемент системи 

образів; у науковій мові метафори виступають у допоміжній функції – для 

пояснення, популяризації (Федоренко, 2012). 

Естетична настанова в науковому дискурсі відіграє важливу роль. Завдяки 

естетичності, у адресата є можливість поглянути на наукові доробки не лише у двох 

вимірах, за декартовою системою координат. Ми воліли б порівняти естетичну 

настанову в науковому дискурсі з 3, 4, 5d кіносистемами, які забезпечують новизну 

сприйняття Учені запрошують у світ науки, використовуючи естетичність наративів.  
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Наприклад: 

On that December afternoon, the professors gathered, as usual, at the Faculty Room, 

a spacious chamber in University Hall with sea-green and tan walls, lush Oriental 

carpets, leather-topped tables and chairs, five crystal chandeliers, and tall arched 

windows overlooking Harvard Yard. Dozens of oil paintings and marble busts of 

Harvard's past presidents and other luminaries — William James, Henry Wadsworth 

Longfellow, and Jean Louis Rodolphe Agassiz, to name a few—add to the aura of 

gravitas and tradition. At 4 p.m., after the customary tea was served, Derek Bok, then 

Harvard's interim president, started the meeting. (IEEE Spectrum, April, 2008, p.45). 

Отже, можна вважати створення естетично-емоційного тла та пробудження 

емоцій аудиторії істотним елементом англо-американського наукового наративу. 

Естетична функція реалізується за допомогою цілої низки засобів створення 

образності мови: метафор, ідіом, порівнянь тощо. 

 

3.5. Лінгвокультурна специфіка оцінки у наукових наративах 

Емоційно-оцінні засоби вираження позиції автора в науковому дискурсі є 

ознакою сучасної мови науки. Нині глобалізація та конкуренція, зокрема у науковій 

сфері, не визнають скромного, неемоційного викладу наукових результатів та 

вимагають виходу за межі традиційної подачі інформації.  

Категорія оцінки розглядалася спочатку у філософії як категорія мислення. Як 

філософське поняття, оцінка реалізує судження, в якому характеризується певний 

об’єкт у його різноманітній якісній репрезентації, що проявляється в категоріях 

схвалення/несхвалення. У лінгвістиці категорія оцінки визначається як позитивна або 

негативна кваліфікація предмета думки, як судження мовця, його ставлення – 

схвалення/несхвалення, бажане/небажане тощо. В мові відображається взаємодія 

дійсності та людини у найрізноманітніших аспектах, одним з яких є оцінюваний 

аспект: об’єктивний світ розчленовується людиною з точки зору його оцінного 

характеру – добра і зла, користі й шкідливості  тощо, що відображається у мовних 

структурах (Малярчук, 2011). 
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Різноаспектність і багатоплановість оцінки пояснює її трактування як логіко-

семантичної (О. Трунова), мовностилістичної (О. Островська), когнітивної 

(О. Бєссонова), семантико-прагматичної (Н. Арутюнова, О. Вольф, І. Онищенко), 

функціонально-граматичної (Л. Соловйова) категорії. Важливою особливістю 

оцінки, як зазначає О. Вольф, є присутність суб’єктивного фактору, що взаємодіє з 

об’єктивним: “суб’єктивний компонент пов'язаний з можливістю позитивного або 

негативного ставлення суб’єкта оцінки до її об’єкта, в той час як об’єктивний 

(дескриптивний, ознаковий) компонент оцінки орієнтується на власні властивості 

предметів або явищ, на основі яких оцінюють” (Вольф, 1985, с.24-33).  Залежно від 

наявності в оцінковому судженні емотивного компонента, виділяють емоційну та 

раціональну оцінку, однак не завжди ці два види оцінки строго розмежовуються. 

Характерною ознакою оцінки є можливість її інтенсифікації (посилення ознаки 

“добре” або ознаки “погано”) та деінтенсифікації (послаблення ознаки “добре” або 

ознаки “погано”) (Ibid., с.45). 

На думку Н. Д. Арутюнової, засоби оцінки є інформативно недостатніми, тому 

в тексті так чи інакше компенсується їх смислова неповнота та неоднозначність. 

Прагматичне значення заповнюється спільними для співбесідників знаннями та 

нормами. За відсутністю такого роду спільних норм та знань адресат доповнює 

оцінку дескриптивними характеристиками об’єкта або наводить фактичні дані 

(Арутюнова, 1999, с.215-218).   

Наративи в науковому дискурсі покликані доповнити та/ або модифікувати 

оцінку. Зазначається, що в “науковому дискурсі спостерігається значна 

варіативність оцінних номінацій. Оцінні номінації наукового дискурсу мають 

специфічний характер і можуть коливатись у широкому діапазоні  –  від різко 

негативних до надзвичайно схвальних оцінок” (Ільченко, 2003, c.40). В науковому 

дискурсі переважає раціональна оцінка. Емоційно-експресивна оцінка представлена 

не так часто, але сучасна тенденція до наративізації наукового дискурсу сприяє усе 

більшому використанню емоційно-експресивного оцінювання в мові науки. 
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Дискурс наукового знання характеризується високим ступенем оцінності. Ця 

властивість наукової мови зумовлена відображенням аксіологічного компонента 

пізнавальної діяльності. В науково-пізнавальній діяльності оцінка набуває 

особливого значення, позаяк за допомогою її здійснюється кваліфікація та апробація 

знання. Дійсно, оцінка стосується засвоєння знань, стимулює пошук та просування 

нових ідей. 

Клас оцінних засобів у англо-американському науковому дискурсі складає 

велику кількість та різноманіття мовних одиниць та виразів, однак всі вони мають 

спільну характеристику – надають наративізації наукового дискурсу, адже 

виконують емотивно-експресивну функцію.  

Особливу роль  тут відіграють якісні прикметники та прислівники високої 

позитивної оцінки та ступені їх порівняння: special, inadvertently, successful, infinitely 

better, more useful. Вони істотно підвищують емоційність викладу. Засоби вираження 

кількості: much, many, a lot, a great deal, a large amount, a great number, a great variety, 

a wide range, plethora  у жанрі подяки зазвичай  акцентують значення та вагу 

наукового доробку та внеску усіх причетних. Розглянемо такий приклад: 

Water, water everywhere, 

Nor any drop to drink. 

Rime of the Ancient Mariner 

Samuel T.Coleridge   

(Cargill, 1989, p.3)   

Автор пропонує епіграф до першого розділу  “Standards, Standards everywhere”. 

Основна ідея цього розділу – недостатня стандартизація інформаційних технологій:  

The technical-mechanistic approach to standards is less than satisfactory, since it 

reduces standards to something as the rationale for standardization (Cargill, 1989, p.5). 

Епіграф, в свою чергу, демонструє негативну оцінку автора щодо наявних стандартів 

інформаційних технологій: образне порівняння з водою, але відсутністю навіть 

краплі питної води  – позначає, що серед безлічі стандартів вибирати нема з чого. 
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Happy the man, whose wish and care 

A few paternal acres bound, 

Content to breathe his native air 

In his own ground. 

Solitude 

Alexander Pope  

(Cargill, 1989, p.159) 

Епіграф до 12 розділу, “Standards Bodies,” про організацію, що опікується 

Американськими Національними Стандартами:  

The mission of ANSI is not to develop standards but to manage and coordinate 

private-sector standards activities to ensure that the United States has a strong 

standards effort that serves the national interest. (Cargill, 1989,  p.160) 

Епіграф, безсумнівно, імплікує позитивну оцінку щодо появи згаданої організації. 

Розглянемо такий приклад: 

Civilization advances by extending the number of important operations that can be 

performed without thinking of them. 

Alfred North Whitehead 

(Bourne,1990,  p.234) 

Розділ цієї книги присвячений розвитку програмування Shell. Послуговуючись даним 

епіграфом, автор не приховує своєї позитивної оцінки розвитку нових можливостей. 

Епіграфи в науковому дискурсі – засіб наративного прикрашання тексту.  

Емоційний відгук впливає на адресата не силою розуму, а силою почуттів, як, 

наприклад, у назві наукової статті: 

Small Satellites Rock!  (Microwave Magazine, March 2016 , p. 26) 

Додамо, що оцінки притаманні багатьом назвам наукових праць. Наприклад: 

 Jon L. Bentley “Programming Pearls” (2015) Це класична книга з 

програмування. У відгуках на цю книгу знаходимо: “Indeed Programming 

Pearls” (goodreads.com). Автор без помилкової скромності дає позитивну 

оцінку своїй праці, порівнюючи її з дорогоцінними перлами. 
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 Steven Levy “Hackers: Heroes of the Computer Revolution” (2010) 

Порівнюючи хакерів з героями, автор демонструє свою позитивну оцінку 

даної тематики. 

Завдяки наративам, оцінка в англо-американському науковому дискурсі 

виражається більш емоційно, аніж раціонально. Однак  поряд із раціональною 

оцінкою в науковому дискурсі, наративна емоційна оцінка лише доповнює першу та 

сприяє меті  переконання та впливу на адресата. Категорія оцінки, як ознака 

наукового наративу, стосується, передусім, почуттів та віддзеркалює авторську 

експресивність. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Наративи англо-американського наукового дискурсу є культурно 

забарвленими. Вони віддзеркалюють культурно-специфічні тенденції сьогодення (за 

І. Кальвіно), такі як легкість, швидкість, точність, візуальність та різноманітність, 

узгодженість.  

Лінгвокультурно забарвлені наративні стратегії складаються із відповідних 

тактик. Стратегія збільшення інформативності та полегшення декодування 

інформації реалізується через тактики застосування кейсів та замальовок, тактику 

деталізованого унаочнення, тактику наведення додаткових онлайн-джерел, а також 

тактику сприяння кращому запам’ятовуванню. Стратегія поліпшення 

авторитетності наукового доробку реалізується в англо-американських наукових 

наративах через тактики налаштування на довірливе ставлення до змісту 

повідомлюваного, тактику самопромоційності, тактику посилання на авторитети, 

тактику імплікації престижності. Стратегія зацікавлення читача через активну 

діалогічну взаємодію реалізується за допомогою тактик інтригування, заохочення та 

запрошення до співпраці (спільного пошуку істини), звертання до адресата, 

непрямого прохання про дозвіл адресанта на дію, імплікацію альтернативності, 

привертання уваги адресата. Тут велику роль відіграють проблемні та риторичні 

запитання, якими автори сучасних наукових праць, писаних англійською мовою, 

послуговуються усе частіше. 

Наративи англо-американського наукового дискурсу також відіграють 

важливу естетичну роль. Естетична функція реалізується за допомогою ряду засобів 

створення образності: порівнянь, метафор, гіпербол, оксюморонів, ідіом тощо. 

Створення естетично-емоційного тла стимулює емоції аудиторії. Завдяки наративам, 

оцінка в англо-американському науковому дискурсі отримує більш емоційне 

вираження, ніж це зазвичай притаманне такому раціональному та аргументованому 

дискурсу, як науковий. Водночас вона не применшує силу аргументів, а, навпаки, 

підсилює їх, привертаючи до них додаткову увагу. У сенсі наукового наративу, 

оцінка відображає, передусім, авторську експресивність. 
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За матеріалами третього розділу опубліковано дві статті у у періодичних журналах за 

кордоном (Shelkovnikova, 2017b), (Shelkovnikova, 2016), тези міжрародної  

конференції за кордоном (Shelkovnikova, 2017), дві статті у фахових виданнях 

України (Шелковнікова, 2016в), (Шелковнікова, 2015а).  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Панування наративу в усіх сферах життя отримало назву наративного 

повороту. Один із найважливіших наслідків наративного повороту полягає в тому, 

що дослідження наративу відійшло від рамок лише літературних та текстуальних, та 

поширилося на інші науки, галузі та сфери. Наративна повсюдність – це те, що ми 

спостерігаємо сьогодні в англо-американському науковому дискурсі.  

Наратив – це інгерентний елемент англо-американського наукового дискурсу. 

Дослідження феномена наративу є важливим для з’ясування лінгвальної сутності 

наукового дискурсу в цілому. 

Питання наукового престижу, конкуренція серед науковців, глобалізація, 

швидкість та динамічність сучасного життя приводять до модифікації наукового 

дискурсу. Вчені все більше уваги приділяють не лише змісту повідомлення, але і 

формі, яка покликана не тільки максимально поінформувати, переконати, виділити 

серед різноманіття подібного, але й залишитись в пам’яті адресата. Характерною 

ознакою сучасного наукового дискурсу є побудова авторського діалогу з 

потенційним читачем. Наукові наративи зближують автора з аудиторією, 

спонукають до комунікації. Наративізація наукового дискурсу сприяє активній 

діалогічній взаємодії адресанта та адресата.  

Наше визначення наукового наративу наголошує його інтенціональність, 

послідовниість, з’вязність, подієвість дискурсу або фрагменту такого дискурсу, що 

містить авторську креативність, іноді – інтригу, а також надає переважно якісну 

інформацію (порівняно з кількісними фактами) задля максимальної доступності 

розуміння наукової праці та привертання уваги до об’єкта дослідження. Ці 

фрагменти мають нечіткі межі та реалізуються на рівнях від речень до 

понадфразових єдностей та мікрожанрів (вступ, подяка тощо). Науковий наратив – 

це інтенційний, послідовний, зв’язний, подієвий дискурс або фрагмент такого 

дискурсу, що містить передусім авторську креативність, а, у деяких випадках, і 

інтригу, а також надає переважно якісну інформацію (порівняно із кількісними 
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фактами) задля максимальноЇ доступності розуміння наукової праці та привертання 

уваги до об’єкта дослідження. Естетична настанова та інтердискурсивність є 

важливими ознаками наукових наративів. Зазвичай наявність подієвості у зв’язці з 

естетичностю вже суттєво відрізняють наративний науковий дискурс від звичних 

схем побудови наукового дискурсу.  

В англо-американському науковому дискурсі наративи можуть бути 

згорнутими або розгорнутими і реалізовуватися на різних рівнях – від речень до 

понадфразових єдностей та мікрожанрів, виражатися як вербально, так і 

невербально. Наукові наративи вводяться у науковий дискурс експліцитно або 

імпліцитно, анафорично або катафорично. Наративізація в англо-американському 

науковому дискурсі переважно вербальна та згорнута.  

Переважна більшість монографій та наукових статей (якщо вони не викладені 

у формі тотального наративу), містять наративи у вигляді наративних дискурсивних 

фрагментів (НДФ), котрі є своєрідними “вкрапленнями” у науковому дискурсі та 

різняться за своєю семантикою та функціями, що вони їх виконують. Обидва типи 

виявлених НДФ – структурні та аргументативні – можуть бути згорнутими або 

розгорнутими. Попри різноманіття наративів, їхній міметичний або дієгетичний 

характер, різну фокалізацію, всі вони слугують меті оптимізації наукової комунікації, 

переконанню адресата та, зрештою, покращенню розуміння інформації. Наукові 

наративи – це один із засобів мовленнєвої реалізації категорії персуазивності в 

науковому дискурсі. Завдяки використанню НДФ, адресант ненав’язливо, але 

переконливо реалізує свою персуазивну інтенцію. Особливу роль в реалізації 

категорії персуазивності відіграють аргументативні НДФ: наративи-

екземпліфікації, наративи поясненння та уточненння, наративи каузації, наративи 

посилання на авторитети. Аргументація в науковому дискурсі реалізується, 

зокрема, і за допомогою спирання на думки авторитетів, і особливо цей метод 

аргументації  популярний в лінгвістичному дискурсі. Наративи посилання на 

авторитети можуть бути представлені в науковому дискурсі у вигляді епіграфів, 

цитувань, експресивних посилань на конкретних науковців та їхні праці. Наукові 
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наративи збільшують інформативність та полегшують декодування інформації 

наукового дискурсу. Зокрема, дану функцію виконують наукові наративи-

екземпліфікації та наративи уточнення та пояснення, які часто мають форму кейсів 

та замальовок. Наративи-кейси та замальовки спрощують розуміння складних 

наукових фактів через опис реального досвіду, який спричиняє пробудження певних 

емоцій у адресата, що, в свою чергу, сприятиме кращому запам’ятовуванню. 

Структурно-композиційні НДФ, до яких належать наративи-анонсування, 

наративи-флешбек, наративи-дигресії, наративи-підсумовування, полегшують 

дискурсивні навігацію. В англо-американському науковомі дискурсі постійно 

прослідковуються зв’язки наративів-флешбек з каузацією, уточненням, 

підсумовуванням, анонсуванням. Таку тенденцію пояснюємо особливостями саме 

наукового викладу: логічністю, зв’язністю, послідовністю.  

Співвідносна частота вживання аргументативних та структурно-

композиційних співвідносна у досліджуваних субмовах свідчить про певну 

універсалізацію наративних тенденцій в англо-амерниканському науковому 

дискурсі. Наративи-флешбек частіше застосовуються у мові комп’ютерних наук. 

Комп’ютерний дискурс також частіше посилається на минуле за допомогою 

інтернет-лінків та наративів-дигресій. В лінгвістичному дискурсі така тенденція 

менш популярна. Обидва типи дискурсів активно використовують наративне 

підсумовування Наративи пояснення та уточнення складають приблизно однаковий 

відсоток в обох дискурсах, що зайвий раз доводить, що науковий дискурс не 

обходиться без наративного декодування інформації. 

Обом фахам – лінгвістиці та комп’ютерним наукам –  притаманний значний 

ступінь наративізації. Обидва фахи активно застосовують наративний спосіб 

анонсування, який логічно структурує науковий дискурс і є засобом полегшення 

сприйняття та декодування інформації. Наративні назви, невербальні наративи 

обладинки книг виражають інтригу через анонсування, привертають увагу адресата 

та виділяють саме даний доробок серед безлічі інших. 
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НДФ є засобами когезії та когерентності наукового доробку. Вони 

уможливлюють ефективну дискурсивну навігацію, тема-рематичні зв’язки, 

проспекцію та ретроспекцію, інтертектуальність та інтедискурсивність. 

Проспективно-ретроспективний характер комунікативно-пізнавальної діяльності 

вченого віддзеркалює динаміку розгортання старого і нового знання, а отже, є 

ознакою подієвості та зміни стану, що і є ознакою наративізації, особливо за умови 

наявності емоційно-естетичного забарвлення. Категорії проспекції та ретроспекції 

реалізуються в науковому дискурсі за допомогою структурних наративів, наративних 

обкладинок та невербальних наративів, які виконують у науковому дискурсі єдину 

функцію, специфічну саме для наукової сфери спілкування: повертати та 

передбачати концептуально та комунікативно важливі змістові частини дискурсу, що 

стосуються попередньої або наступної інформації. 

Фокалізація є універсальним механізмом встановлення близькості між автором 

і читачем. Науковому дискурсу властива більша регламентованість, ніж художньому, 

тож поліфонія та зміна голосів – не дуже популярний метод наукового викладу. 

Наукові наративи в таких жанрах, як передмова, подяка, вступ мають тенденцію до 

нульової фокалізації. Під час цитування або згадування авторитетних джерел, 

фокалізація змінюється на зовнішню. Така поліфонія та мішана фокалізація є 

ознаками наративізації англо-американського наукового дискурсу, які сприяють 

ширшому розгляду факту або фактів, докладнішому поясненню, уточненню та 

аргументації, що, в свою чергу, сприяє ефективнішому переконанню адресата. 

Інтертекстуальність в науковому дискурсі є підґрунтям наративізації. В 

науковому дискурсі епіграф, подяка, передмова, вступ мають інтертекстуальну 

природу. За наявності зміни стану або події (експліцитно або імпліцитно) дані жанри, 

які тяжіють до персоналізованості, емоційності та поетичності, є наративними за 

своєю природою, адже вони слугують меті створення  експресивно-емоційного тла 

дискурсу.   

Сучасний англо-американський науковий дискурс схильний до 

індивідуалізації, візуалізації, самопромоційності та зазвичай містить емоційний 
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складник. Естетичність у наративній структурі персоналізує дискурс та привертає 

увагу адресата. Наративи утворюють експресивно-емоційне тло дискусії, надаючи їй 

естетичної зорієнтованості. Саме орієнтацією на адресата, полегшенням декодування 

інформації й зумовлюється естетична настанова наративів.  

Емоційно-оцінні засоби вираження позиції автора в науковому дискурсі є 

ознакою сучасного англо-американського наукового дискурсу, позаяк глобалізація та 

конкуренція не визнають скромного, неемоційного викладу наукових досягнень: 

“сухої”, виключно фактуальної подачі інформації вже замало у сучасному світі. Саме 

через науковий наратив досягається, з одного боку, неупереджена об’єктивність, а з 

іншого – максимальна персоналізація викладу. Наратив є високоперсоналізованим, з 

переважанням авторського “я” над авторським “ми”. 

Сучасний англо-американський науковий дискурс стає все більш 

мультимодальним. Невербальні наукові наративи, такі як обкладинки, малюнки, 

фотографії, графіки, діаграми тощо містять ознаки наративності. Описовий 

інструментарій через візуальність невербальних наративів реалізує меседж адресанта 

у зрозумілій та доступній для адресата формі. Невербальні наративи більш популярні 

в комп’ютерному дискурсі. Цей факт ми пояснюємо застосуванням в комп’ютерному 

дискурсі більшої кількості візуальної інформації. Ми також чітко прослідковуємо 

тенденцію до специфічної мультимодальності англо-американського наукового 

дискурсу, що також свідчить про загальну тенденцію до його наративізації.  

Наукові наративи – культурно-специфічна ознака англо-американського 

наукового дискурсу. Вони є індикаторами прихованої престижності наукового 

доробку, зокрема писаного англійською мовою. Саме у цьому типі дискурсу 

найбільш чітко простежується тенденція до наративізації, намагання максимально 

експлікувати інформацію, надати іі з легкістю, швидкістю, точністю, візуальною 

привабливістю, різноманітністю та узгодженістю (що є, за І. Кальвіно, 

лінгвокультурними ознаками нового тисячоліття).  

Наративи спряють ефективнішому діалогу між комунікантами. 

Лінгвокультурно забарвлені наративні стратегії й тактики англо-американського 



193 
 

наукового дискурсу стосуються: збільшення інформативності та полегшення 

декодування інформації (тактики застосування кейсів та замальовок, деталізованого 

унаочнення, наведення додаткових онлайн-джерел), персоналізованість викладу та 

зацікавлення читача через активну діалогічну взаємодію (тактики інтригування, 

заохочення, запрошення до співпраці, звертання до адресата, непрямого прохання 

про дозвіл адресанта на дію, імплікації альтернативності, привертання уваги 

адресата), поліпшення авторитетності наукового доробку (тактики налаштування 

на довірливе ставлення до змісту повідомлюваного, самопромоційності, посилання 

на авторитети, імплікації престижності). Такі наративні стратегії і тактики 

використовуються задля збільшення інформативності та полегшення декодування 

інформації, підвищення авторитетності та престижності наукового доробку, 

зацікавлення читача через активну діалогічну взаємодію. 

Наукові наративи варто досліджувати, передусім, задля кращого розуміння не 

лише суто мовленнєвої, а й культурно забарвленої специфіки комунікації. 

Усвідомлення особливостей наукової нарації сприятиме кращому опануванню 

англійської мови, що використовується у сфері науки, вітчизнянями дослідниками з 

метою ефективнішого їх залучення до світової наукової спільноти, яка усе частіше 

послуговується саме англійською мовою.  

В умовах сучасної конкуренції в науці, науковці повинні не лише генерувати 

продуктивні ідеї та швидко реагувати на потреби сучасного наукового ринку, вони 

мають якомога ефективніше привертати увагу саме до свого виноходу та/або 

наукового дослідження. Зрештою, дрейф наукового дискурсу у бік його наративізації 

сприятиме, з одного боку, більшому “олюдненню”, а з іншого, оптимізації та 

ефективності наукової комунікації. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні специфіки 

вербальної та невербальної наративізації інших жанрів наукового дискурсу, на 

матеріалі не лише англійської, але й інших мов світу. 
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