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На сьогодні в суспільстві як пріоритетний принцип висувається 

врахування «людського фактора» в різних галузях знань і, перш за все, у 

сучасній соціолінгвістиці, що вивчає різноманітні варіанти існування мови: 

літературної норми, окремих функціонально-мовних різновидів, передусім 

розмовної мови, мови ЗМІ, а також професійних жаргонів, територіальних і 

соціальних діалектів, які мають різний рівень усталеності та кодифікованості. 

Вивчення соціолектних форм мови відповідає потребам сучасної лінгвістики, 

коли мова розглядається в тісному зв'язку з індивідом, його мисленням, 

світоглядом, духовною культурою та практичною діяльністю. У цьому 

контексті розгляд гендеру, вікових та маргінальних груп населення, молодіжної 

мови становить важливу і перспективну сферу лінгвокультурологічного 

дослідження і аналізу.  

У діалогічному мовленні згода та незгода являють собою репліки-реакції, 

що виражають прийняття або неприйняття інформації в ініціальній репліці. 

Вони можуть вивчатися лише в «контексті» – у діалогічному мовленні, у 

сукупності з ініціальною реплікою, яка визначає їхню структуру. Ця категорія 

може передаватися як за допомогою вербальних дій, так і невербально (жести, 

міміка, постава тіла тощо). У процесі спілкування позамовні засоби відіграють 

важливу роль. Вони є взаємопов'язаними компонентами діалогічного мовлення, 

які можуть використовуватися в сукупності та окремо один від одного. 

Актуальність проведеного дослідження визначається важливістю 

вивчення закономірностей функціонування категорії згоди / незгоди, які дають 

можливість пізнати особливості мислення, світосприйняття, концептуалізації 



світу мовцями у процесі комунікації. До того ж, категорія згоди / незгоди 

залишається мало дослідженим явищем із позицій соціолінгвістики. Вербальні 

способи та засоби вираження згоди / незгоди не вивчалися, не аналізувались і 

не досліджувалися з точки зору гендерного аспекту, вікових груп (дитина, 

підліток, юнак, дорослий), соціальних груп (молодіжний сленг, кримінальний 

жаргон). Також не аналізувались невербальні засоби вираження згоди / незгоди 

(у вищезазначених вікових і соціальних групах, а також у жестовій мові людей 

із порушеннями слуху та в інтернет-спілкуванні). Актуальним є також вивчення 

зв’язків вербальних і невербальних засобів вираження згоди / незгоди, адже 

останнім часом психологи та лінгвісти обґрунтовано вважають, що 

невербальними засобами спілкування передається набагато більше інформації, 

ніж вербальними.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що в дослідженні 

визначення прийомів інтерпретації способів і засобів вираження згоди / незгоди 

(позитиву / негативу) в сучасних соціолектах Франції відбувалося з 

урахуванням лінгвістичних, соціологічних і психологічних підходів. До 

новизни дослідження можна віднести такі положення:  

уперше: 

- встановлено вербальні та невербальні засоби вираження згоди / незгоди 

різних соціальних, вікових і гендерних груп;  

- проаналізовано вираження згоди / незгоди серед людей кримінального 

оточення та у французькій жестовій мові людей з проблемами слуху;  

- охарактеризовано лінгвостилістичні особливості та графічні і візуальні 

засоби вираження згоди / незгоди в інтернет-спілкуванні франкомовних 

комунікантів; 

удосконалено та детальніше вивчено: 

- способи вербалізації та актуалізації концепту «Згода / незгода»; 

- трактування вербальної та невербальної комунікації; 

- поняття експліцитність / імпліцитність; 

- доповнено поняття соціолекту ; 



- поняття мовної норми;  

- ґендерну специфіку комунікації; 

- вікову обумовленість питань вираження згоди / незгоди; 

- розмежування понять агро / жаргон / сленг; 

- жестову мову, історію її виникнення та лінгвістичні особливості; 

- варіативність графем, орфограм, ідеограм і піктограм; 

набувають подальшого розвитку: 

- психолінгвістичні параметри вираження згоди / незгоди; 

- лінгвокультурологічні особливості вербального та невербального 

вираження згоди / незгоди;  

- регіональні особливості вираження згоди / незгоди у Франції. 

Практичне значення одержаних результатів дисертації полягає в тому, що 

її основні положення, одержані результати й висновки можуть бути використані 

фахівцями різних галузей гуманітарного знання (лінгвістами, психологами, 

соціологами) для подальшого дослідження. Передбачено практичне 

застосування результатів дослідження в навчальному процесі під час підготовки 

лекцій і семінарів із лексикології, теоретичної граматики французької мови, у 

практиці викладання спецкурсів із когнітивної та компаративної лінгвістики, 

лінгвокультурології, а також для підготовки лекцій і семінарів із психології та 

соціології. 

Особистим внеском здобувача є вироблення теоретико-методологічних 

засад дослідження, встановлення переліку способів і класифікація засобів 

вираження згоди / незгоди за визначеними завданнями, що представлено у 

вигляді порівняльної таблиці зі значеннями згоди / незгоди (вербальне та 

невербальне в різних соціолектах).  

Ключові слова: вербальність / невебальність, згода / незгода, 

експліцитність / імпліцитність, жестова / звукова комунікація, соціолекти 

Франції. 

 

 

 



 

ABSTRACT 
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Today in society, the "human factor" is taken into account as a priority 

principle in various fields of knowledge and, above all, in modern sociolinguistics, 

which studies multiple variants of language: literary norms, certain functional-

linguistic varieties, mainly spoken language, media language, as well as professional 

jargons, territorial and social dialects, which have different levels of stability and 

codification. The study of sociolects forms of language meets modern linguistics's 

needs when language is considered closely connected with the individual, thinking, 

worldview, spiritual culture, and practical activities. In this context, consideration of 

gender, age, and marginal groups of the population, youth language is an important 

and promising area of linguistic and cultural research and analysis. 

In a dialogic speech, agreement and disagreement are reaction cues that express 

the initial cue's acceptance or rejection of information. They can be studied only in 

"context" – in dialogic speech, in conjunction with the initial cue, determining their 

structure. This category can be transmitted verbally and non-verbally (gestures, facial 

expressions, posture, etc.). In the process of communication, non-verbal means play 

an essential role. They are interconnected components of dialogic speech that can be 

used together and separately from each other. 

The study's relevance is determined by the importance of studying the 

functioning patterns of the category of agreement / disagreement, allowing speakers 

to learn the features of thinking, worldview, conceptualization of the world by 

speakers in the communication process. Besides, the category of agreement / 

disagreement remains a little-studied phenomenon in the field of sociolinguistics. 

Verbal ways and means of expressing agreement / disagreement have not been 

studied, analyzed, or researched in terms of gender, age groups (child, adolescent, 



young man, adult), social groups (youth slang, criminal jargon). Also, non-verbal 

means of expressing agreement / disagreement were not analyzed (in the age as 

mentioned above and social groups, as well as in the sign language of deaf and hard 

of hearing people and Internet communication). It is also essential to study the 

relationship between verbal and non-verbal means of expressing agreement / 

disagreement. Psychologists and linguists have recently believed that non-verbal 

means of communication convey much more information than verbal ones. 

The scientific novelty of the obtained results is due to the study of determining 

how the methods of interpretation of ways and means of expressing agreement / 

disagreement (positive / negative) in modern sociolects of France were taking into 

account linguistic, sociological, and psychological approaches. The novelty of the 

study includes the following provisions: 

initially: 

- verbal and non-verbal means of expressing agreement / disagreement of 

different social, age, and gender groups are established; 

- the expression of agreement / disagreement among people from the criminal 

environment and in French sign language of death people are analyzed; 

- Linguistic and stylistic features and graphic and visual means of expressing 

agreement / disagreement in the Internet communication of French-speaking 

communicators are characterized; 

improved: 

- ways to verbalize and update the concept of "agreement / disagreement"; 

- interpretation of verbal and nonverbal communication; 

- the concept of explicitness / implicitness; 

- the concept of sociolect was supplemented; 

- the concept of language norms; 

- gender specifics of communication; 

- age conditions of expressing agreement / disagreement; 

- delimitation of agro / jargon / slang concepts; 

- sign language, history of its origin, and linguistic features; 

- variability of graphemes, orthograms, ideograms, and icons; 



further investigation: 

- psycholinguistic parameters of agreement / disagreement expression; 

- linguistic and cultural features of verbal and nonverbal expression of 

agreement / disagreement; 

- regional features of expressing agreement / disagreement in France. 

The practical significance of the results of the dissertation is that its main 

provisions, results, and conclusions can be used by specialists in various fields of 

humanities (linguists, psychologists, sociologists) for further research. The practical 

application of research results in the educational process during the preparation of 

lectures and seminars on lexicology, the theoretical grammar of French, in the 

practice of teaching special courses in cognitive and comparative linguistics, 

linguoculturology, as well as for the preparation of lectures and seminars on 

psychology and sociology. 

The personal contribution of the Ph.D. applicant is the development of 

theoretical and methodological principles of research, establishing a list of methods 

and classification of means of expressing agreement / disagreement on specific tasks, 

presented in a comparative table with the sense of agreement / disagreement (verbal 

and nonverbal in different sociolects). 

Key words: verbality / non-verbality, agreement / disagreement, explicitness / 

implicitness, gesture / audio communication, sociolects of France. 



СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА: 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Хайдар Д. М. «Поняття мовної норми та французької літературної мови 

з позиції соціолінгвістики [Language standard and French literary language 

according to sociolinguistics].» Studia Linguistica 13 (2018): 239-252. 

2. Хайдар Д. М. «Ґендерна специфіка комунікації.» Закарпатські 

філологічні студії 7 (2019): 120-125. 

Статті в іноземних виданнях: 

1. Хайдар Д. М. «Особливості вираження згоди / незгоди у молодіжному 

сленгу сучасної французької молоді.» Science and education a new 

dimension XIII (69), Issue: 234 (2020): 23-27. 

 

List of publications of the Ph. D. candidate: 

1. Haidar D. M. «Language standard and French literary language according to 

sociolinguistics» Studia Linguistica 13 (2018): 239-252. 

2. Haidar D. M. «Gender specifics of communication.» Transcarpathian 

Philological Studies 7 (2019): 120-125. 

3. Haidar D. M. «The peculiarities of conveying agreement / disagreement in 

youth slang of modern French.» Science and education a new dimension XIII (69), 

Issue: 234 (2020): 23-27. 

 


