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АНОТАЦІЯ 

 

Хайдар Д. М. Вербальні та невербальні засоби вираження згоди / незгоди в 

сучасних соціолектах Франції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 035 «Філологія» (03 – Гуманітарні науки). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2021. 

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 
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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; 
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- 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.  
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ABSTRACT 

 

Haidar D. M. Verbal and nonverbal means of expressing agreement / 

disagreement in contemporary sociolects of the French language. – Qualifying scientific 

work presented as a manuscript. 

Ph. D. thesis specialization 035 Philology (03 – Humanities). – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. Kyiv, 2021. 

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 
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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; 
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- 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. 
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ВСТУП 

Категорія згоди / незгоди відображає концептуальне світосприйняття 

особистістю реальної дійсності, є одним із найуживаніших засобів комунікації і 

реалізації мовних одиниць у мовленні. Ця категорія дає уявлення про універсальні 

структури вивчення та засвоєння людиною світу реалій. Це розширює поняття про 

антропоцентризм сучасної науки. 

Комунікант виступає як учасник та інтерпретатор мовленнєвої ситуації, 

формує прагматичні складники, є ініціатором використання мовленнєвих засобів 

і представляє систему способів оформлення згоди / незгоди. Унікальність 

вираження згоди / незгоди полягає у формуванні цілісної системи відношень, до 

яких входять сприйняття, пізнання, почуття та відчуття, що відображають картину 

світу людини і суспільства в цілому.  

Категорія згоди / незгоди може передаватися як за допомогою вербальних 

актів, 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. Наявність цілого спектру можливостей для 

вербального й невербального вираження суб’єктивного ставлення мовця до 

дійсності дають можливість розглядати категорію згоди / незгоди як глибинну 

семантичну або й універсальну категорію. 

Вербальне спілкування є найбільш дослідженим і поширеним видом 

міжособистісної комунікації. Це найуніверсальніший спосіб передавання 

інформації, оскільки вербальна мова є основним способом «переказу» 

повідомлення, створеного за допомогою будь-якої іншої знакової системи. 

«Вербальна комунікація використовує в ролі знакової системи людську 

мову, природну звукову мову, тобто систему фонетичних знаків. При цьому кожне 

слово або звук має певне значення. За допомогою мови здійснюється кодування і 

декодування інформації: комунікатор у процесі говоріння кодує, а реципієнт у 
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процесі слухання декодує отриману інформацію [Психологія спілкування, 2015, 

с. 48]. 

Головне призначення вербальної комунікації – встановлення, підтримка, 

розвиток осмисленого інформаційного контакту. За допомогою слів ми робимо 

зрозумілим сенс явищ і подій, висловлюємо свої думки, емоції, світогляд. Людина, 

її мова та її свідомість нерозривні. Вибір словесних засобів, так само як і 

супровідних – невербальних, сприяє формуванню і розумінню певних соціальних 

ситуацій. 

Як самостійне наукове поняття «невербальна комунікація» (відоме в 

зарубіжній літературі як термін «nonverbal communication») сформувалося 

порівняно нещодавно, у 50-х роках XX століття [Психологія спілкування 2015, 

с. 219], після чого одразу почалося активне вивчення невербальної комунікації 

[Birdwhistell 1970, Knapp 1984, Poyatos 1983, Ekman 1969]. 

Під невербальною комунікацією в широкому сенсі слова розуміють такий 

вид передавання інформації, який може здійснюватися будь-якими способами, 

відмінними від вербальних. Поняття невербальної комунікації залежить від 

багатьох складників, до числа яких зараховують навмисність, усвідомленість, а 

також побудову самої вербальної мови. У вузькому розумінні невербальна 

комунікація – це комунікативний процес передавання інформації, що має 

нелінгвальну основу, але тісно пов'язаний із мовними засобами. Невербальна 

комунікація досліджується з різних точок зору – біологічної, соціолінгвістичної, 

психологічної. Невербальна комунікація нерідко називається паралінгвальною, 

тобто такою, що перебуває за межами сфери лінгвістики, але пов'язаною з нею. До 

паралінгвістики належать мова жестів і звукові коди. З іншого погляду, 

паралінгвістика – це не сама невербальна комунікація, а лише її частина – звукові 

елементи, що не входять до мови, але супроводжують її.  

Теоретичною базою дисертації послужили наукові праці вітчизняних і 

зарубіжних дослідників у галузях: 
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соціолінгвістики (А. И. Домашнев, Ю. О. Жлуктенко, У. Лабов, Р. Лакофф, 

Н. Б. Мечковская, Д. О. Петренко, К. М. Тищенко, Ф. де Соссюр, Ч. Фергюсон, 

Н. П. Шумарова, H. Boyer);  

теорії невербальної комунікації (Бодуен де Куртене, Г. Е. Крейдлин, 

А. Пиз, R. L. Birdwhistell, P. Ekman, J. Hall, M. L. Knapp, L. Payrato, F. Poyatos);  

категорії згоди / незгоди (Е. М. Андрієвська, Е. В. Архипова, 

П. А. Афанасьєв, А. Д. Белова, А. Д. Зербіно, М. К. Любимова, Т. Н. Нестерович, 

Ж. Рансьєр, Т. М. Свиридова). 

Дослідження соціолектних форм мови відповідає потребам сучасної 

лінгвістики, коли мова розглядається в тісному зв'язку з індивідом у соціумі, його 

мисленням, світоглядом, духовною культурою та практичною діяльністю. 

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.  

Метою роботи є виявлення та опис комунікативно-прагматичних типів 

висловлень, які мають значення згоди / незгоди й дослідження вербальних і 

невербальних компонентів, через які реалізується семантична категорія згоди / 

незгоди в різних соціолектах Франції. 

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань: 
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- обґрунтувати визначення досліджуваних висловлень як окремого 

мовленнєвого акту згоди / незгоди;  

- визначити статус категорії згоди / незгоди; розкрити її комунікативно-

функціональну, семантико-прагматичну та когнітивну сутність, визначити 

її роль у концептуальній картині світу людини й соціуму; 

- виділити основні критерії класифікації висловлень зі значенням згоди / 

незгоди; 

- проаналізувати вербальні засоби вираження згоди / незгоди відповідно до 

соціальної характеристики мовця; 

- проаналізувати невербальні засоби вираження згоди / незгоди відповідно до 

соціальної характеристики мовця;  

- визначити зв’язок невербальних засобів вираження згоди / незгоди із 

вербальними, виявити роль невербальних знаків у організації та передаванні 

актів згоди / незгоди. 

Відповідно до поставлених мети і завдань у роботі використовуються такі 

методи дослідження: індуктивно-дедуктивний метод, що дав можливість 

осмислити й узагальнити відповідний теоретичний і практичний матеріал, зробити 

узагальнювальні висновки; метод контент-аналізу – для виявлення семантичних 

характеристик вербальних і невербальних засобів вираження згоди і незгоди; 

метод лінгвістичного спостереження – для систематичного збору інформаційних 

матеріалів вербального та невербального характеру, необхідних для аналізу 

категорії згоди / незгоди з позицій соціолінгвістики, а також метод лонгітюдного 

спостереження (вираження згоди / незгоди в діалозі дитина/дорослий), 

лінгвістичні методи, основними з яких стали функціонально-семантичний і 

структурно-семантичний аналіз, контекстуальний аналіз, а саме дослідження 

мікро- та макро-контексту, дискурс-аналіз – для виявлення залежності 

використання різних засобів вираження згоди / незгоди від ситуативного 

спілкування (психологічний, соціолінгвістичний аспекти), метод 

мультимодального аналізу – для дослідження вербальних, невербальних, 

змішаних вербально-невербальних компонентів категорії згоди / незгоди; методу 
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прагмалінгвістичного аналізу при дослідженні комунікативно-функціональних 

зв’язків між використанням мовних засобів та відповідної реакції адресата.  

Об’єктом дослідження є сучасні соціолекти Франції (молодіжний, 

гендерний, віковий, маргінальний). 

Предметом виступають способи та засоби (fr. mode / moyen) вираження 

згоди / незгоди у французькій мові. 

Наукова новизна роботи полягає у тому, що в нашому дослідженні 

визначення прийомів інтерпретації способів і засобів вираження згоди / незгоди 

(позитиву / негативу) в сучасних соціолектах Франції відбувалося з урахуванням 

лінгвістичних, соціологічних і психологічних підходів. Уперше здійснюється 

спроба класифікувати і розмежувати способи й засоби вираження згоди / незгоди 

в комунікації жінок та чоловіків, дорослих і дітей, молоді, криміналістів, людей з 

вадами слуху та в інтернет-комунікації. 

Матеріалом дослідження слугували відеозаписи дитячого мовлення з 

каналу «La Maison des Maternelles» на Youtube. Частину матеріалу, що стосується 

комунікації дитина – дорослий, зібрано в ході дослідження самостійно; загалом 

корпус даних представлений спостереженнями за становленням комунікативної 

компетенції 6 сімей із дітьми раннього віку (сім’я Б.: діти віком 4-х та 7-ми років, 

сім’я М.: діти віком 6-ти та 7-ми років, сім’я Ф.: дитина віком 4-х років, сім’я А.: 

дитина 5-ти років, сім’я C.: дитина 7-ми років, сім’я Г.: дитина 7-ми років). 

Відбір лексичних одиниць на позначення згоди / незгоди в молодіжному 

сленгу проходив шляхом суцільної вибірки зі словників молодіжного сленгу: 

Goudaillier J.-P. «Comment tu tchatches!», DR. Jennifer Wagner «Informal and spoken 

French», Charle Boutler «Putain de merde», Tengour Abdelkarim «Tout l'argot des 

banlieues. Le dictionnaire de la zone», а також з інтернет-ресурсів та лінгвістичних 

корпусів: http://www.youswear.com/, https://www.fluentin3months.com/, 

http://ortolang107.inist.fr/, http://88milsms.huma-num.fr/. 

Засоби вираження згоди / незгоди у жестовій мові людей з проблемами 

слуху ми вивчали на навчальних програмах для глухонімих загальним обсягом 9 

годин 40 хвилин (канал Youtube).  
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Аналіз гендерного спілкування реалізується на матеріалі міжгендерних 

діалогів на каналі Youtube у відеоблогах відомих влогерів Cyprien (17 год. 32 хв.) 

Norman (10 год. 50 хв.), Natoo (5 год. 18 хв.), у їхньому спільному проєкті «Presque 

adultes» (1 год. 12 хв.), Squeezie (3год. 27 хв.). 

При дослідженні засобів вираження згоди / незгоди у маргінальних 

соціальних групах використовувалися мемуари Відока, словники кримінального 

жаргону, статті про комунікацію у кримінальних колах та відеоінтерв’ю 

засуджених (канали Youtube LA COOP, MrMondialisation (J’ai passé 17 ans en 

prison), Police Action).  

Матеріалами для аналізу інтернет-комунікації слугували фрагменти чатів з 

франкомовних блогів, соціальної мережі Facebook та корпусу лінгвістичних даних 

«ORFEO – Outils et Ressources sur le Français Ecrit et Oral». Обсяг проаналізованих 

чатів склав загалом 640 реплік. 

Результати дослідження можна узагальнити в таких основних положеннях: 

Семантична категорія згоди / незгоди є фундаментальною основою 

концептуалізації дійсності у французькій мовній картині світу і реалізується за 

допомогою вербальних та невербальних способів. Комуніканти виражають 

згоду/незгоду за допомогою вербальних (усних, звукових) і невербальних 

(візуальних, графічних, жестових чи їх комбінацій) засобів.  

Змістова структура категорії згоди / незгоди обумовлюється специфікою 

комунікативних цілей, прагматичних властивостей та соціальною 

характеристикою мовлення. Комунікант, керуючись вибором свого соціального 

середовища, використовує вербальні й невербальні засоби вираження згоди / 

незгоди, тому, залежно від соціальної належності мовця, змінюється семантичне 

наповнення цієї категорії.  

Гендерно обумовлені особливості вираження згоди / незгоди визначаються 

прагматичним ефектом та рівнем категоричності як у чоловіків, так і в жінок. 

Вираження жіночої згоди / незгоди характеризується вищим рівнем емоційності: 

використанням різних художньо-зображальних засобів мови, вигуків тощо. 

Емоційність є визначальною і при використанні невербальних засобів вираження 
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згоди / незгоди представниками різних статей. Виявлення згоди / незгоди жінки 

підсилюють використанням різних типів погляду. Окрему прагматичну роль у 

жіночому вираженні згоди / незгоди відіграє дотик до співрозмовника, що 

нехарактерно для мовців-чоловіків.  

Усвідомлення і вираження згоди / незгоди є фундаментальним компонентом 

становлення мовленнєвої компетенції у дитини. У процесі опанування дитиною 

здатності виражати згоду/незгоду можна виокремити 4 етапи:  

– поєднання вербальних та невербальних засобів вираження згоди / незгоди 

дорослим;  

– невербальне вираження згоди / незгоди дитиною; 

– поєднання вербальних і невербальних засобів вираження згоди / незгоди 

дитиною; 

– вербальне вираження згоди / незгоди дитиною.  

У діалозі «дорослий – дитина» репліка-реакція згоди / незгоди визначається 

висловленням мовця і програмується комунікативним змістом ініціальної репліки, 

її модальною сутністю. Під час такого діалогу дорослий здебільшого 

використовує репліку-стимул, а дитина – репліку-повтор. 

У вираженні згоди / незгоди у молодіжному сленгу експліцитне значення 

висловлення є вторинним щодо імпліцитного та спирається на застосування 

тактик спонукання, іронії, ухилення від прямої відповіді, ігнорування. З огляду на 

різноманіття й експресивність нелітературної лексики, що ґрунтується на 

соціально-групових жаргонах, просторіччі, вульгаризмах і запозиченнях, молодь 

віддає перевагу вербальному вираженню згоди / незгоди і не формує окремого 

комплексу невербальних засобів вираження згоди / незгоди.  

Своєрідність вираження згоди / незгоди у французькому кримінальному 

жаргоні характеризується переважанням невербальних засобів, що окрім прямого 

вираження згоди / незгоди несуть такий додатковий зміст, як вираження згоди 

діяти чи свідчити за попередньою домовленістю, попередження про небезпеку, 

незгоду на співучасть, сумніви і невпевненість. Головною відмінною рисою 
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кримінального жаргону є вузька соціальна сфера його використання і, відповідно, 

його зрозумілість лише певному колу. 

Вираження згоди / незгоди у жестовій мові французьких глухонімих має 

багаторівневу синхронну структуру, яка дозволяє передавати паралельно декілька 

потоків інформації. Комуніканти цього соціуму використовують переважно 

невербальні засоби специфічної семіотичної системи лінгвальних знаків, до яких 

належать жести і міміка. Дублювання здійснюється за допомогою артикуляції губ.  

Особливості вираження згоди / незгоди в інтернет-просторі 

характеризуються великою кількістю розмовної та іншомовної лексики, а також 

змішуванням стилів. Графічні і візуальні засоби вираження згоди / незгоди в 

віртуальній комунікації виконують особливу роль у передаванні інформації й у 

створенні емоційного фону. Для компенсації відсутності «емоційності», 

характерної усній комунікації, використовується особлива система орфографії і 

пунктуації, що полегшує процес комунікації і наповнює текстове спілкування 

життям: графічні засоби (скорочення, усічення, нетрадиційні написання: заміна 

букв у слові, заміна слів і їх частин цифрами, комбінація слів, абревіація та 

візуальні засоби – емотикони й меми) надають інтернет-комунікації 

експресивності.  

Теоретичне значення дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні 

категоріального статусу згоди / незгоди, у поглибленні теоретичних засад 

семантичної категорії згоди / незгоди, її комплексній розробці, а також у 

дослідженні вербальних та невербальних засобів і способів вираження згоди / 

незгоди в сучасних соціолектах Франції.  

Практичне значення роботи 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 при підготовці лекцій і семінарів із 

лексикології, теоретичної граматики французької мови, у практиці викладання 
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спецкурсів із когнітивної та компаративної лінгвістики, лінгвокультурології, а 

також для підготовки лекцій і семінарів з психології та соціології. 

Особистий внеском 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 у 

різних соціолектах – див. додаток).  

Структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох 

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

використаниз джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації становить 

195 сторінок, з них 158 сторінок – основний текст, 28 сторінка – список 

використаних джерел, що складається з 356 найменувань, 4 сторінки – додатки. 

У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначається об’єкт і 

предмет дослідження, формуються мета й завдання роботи, її наукова новизна, 

теоретична цінність та практичне значення, визначається матеріал і методи 

дослідження. 

У першому розділі представлено теоретико-методологічну базу дисертації, 

здійснено критичний аналіз наукової літератури, розглянуто розвиток учень про 

вербальну і невербальну комунікацію, досліджуються найважливіші аспекти 

соціальної варіативності французької мови.  

У другому розділі ми проаналізували та виокремили вербальні засоби 

вираження згоди / незгоди в сучасних французьких соціолектах.  

Третій розділ присвячений невербальним засобам вираження згоди / 

незгоди в сучасних французьких соціолектах. 

У висновках сформульовано узагальнені результати проведеного 

дослідження. 

 Апробація роботи. Основні положення і результати дисертаційного 

дослідження висвітлено у 3 публікаціях, 2 з яких – статті у фахових наукових 

виданнях ВАК України. Загальний обсяг публікацій – 3.  
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Перспективи дослідження зумовлено можливим застосуванням дихотомії 

згоди / незгоди або дихотомії позитивного/негативного сприйняття інформації в 

інших сферах, що може аналізуватися з позицій психолінгвістики (при 

дослідженні психолектів і емолектів), когнітології (аналіз ментальних 

репрезентацій згоди / незгоди), прагмалінгвістики (мовленнєвий вплив 

позитивного / негативного) і теорії мовної комунікації (дихотомія згоди / незгоди 

в комунікативних стратегіях). Висновки та результати дисертаційної роботи 

можуть сприяти розвиткові нових напрямів у дослідженні категорії згоди / 

незгоди, у вирішенні низки завдань соціолінгвістики, стилістики, теорії 

мовленнєвої комунікації. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Мовна норма і французька літературна мова з позиції 

соціолінгвістики 

Під мовною нормою зазвичай розуміють сукупність загальновживаних 

мовних засобів та правил їх уживання, прийнятих у суспільстві в конкретну епоху 

[БЭСЯ 1998, с. 337]. 

Як відомо, при дослідженні мови посутнє значення має вивчення її норми на 

всіх рівнях – граматичному, лексичному, фонетичному та ін. Разом із розвитком 

мови, з появою в ній нових рис, модифікується також і її норма. Іншими словами, 

норму необхідно розглядати не в статиці, а в динаміці, приймаючи до уваги 

«динамічний аспект норми» [Чиликина 2002, с. 28]. 

У лінгвістиці термін «норма» використовується у двох значеннях – 

широкому та вузькому. У широкому сенсі норма – це традиційно і стихійно 

сформовані способи мови, що відрізняють одну мовну систему від інших (у цьому 

розумінні норма близька до поняття узусу, тобто загальноприйнятих, усталених 

способів використання цієї мови). У вузькому сенсі норма – це результат 

цілеспрямованої кодифікації мови. Таке розуміння норми нерозривно пов’язане з 

поняттям літературної мови, яке інакше можна назвати нормованим, або 

кодифікованим [Крысин 2002, с .  82]. 

Найбільш широку мовну норму становить національна мова у всьому 

різноманітті не тільки форм свого існування, а й потенційних можливостей, тобто 

мова в такому разі розуміється як система. 

А тому особливо доречним є розмежування понять «система мови» та 

«мовна система». 

Система мови позначає мову як систему норм, структурних рівнів і 

внутрішніх закономірностей її функціонування, тобто ту мову, яка представлена в 

академічних словниках і граматиках, яка виникає в результаті дії різних 

лінгвальних законів. 
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Мовна система розглядає мову в загальнокультурному, соціальному 

контексті, тобто мовна система як поняття охоплює не тільки кодифіковану мову, 

але й мовну свідомість, що виражає уявлення людей різних соціальних верств про 

мову, а також некодифіковані функціонально-стилістичні шари, тобто все 

суспільне оточення академічної мови. 

Наголосимо, закони системи мови, перш за все, регламентують 

акцентологічні, словотворчі та граматичні аспекти норми. Однак у розробленій 

Е. Коссеріу тріаді «система-норма-узус» не менш важливими є питання узусу, 

тобто загальноприйнятого вживання мовної одиниці, на відміну від її 

оказіонального вживання [Коссериу 1963]. Ці питання безпосередньо пов’язані з 

проблематикою вибору слова з варіативної парадигми та його функціонування в 

різних сферах і ситуаціях спілкування. 

Натомість В. Г. Гак у своїх дослідженнях, присвячених питанням мовної 

норми, зазначає, що в сучасному мовознавстві розрізняють два основних аспекти 

цього поняття: об’єктивну мовну норму – загальноприйняту в конкретному 

соціальному колективі форму мовних засобів, та оцінювальну, аксіологічну 

норму, яка встановлює правильність або неправильність цих об’єктивних норм. 

Науковець висловлює думку про те, що цій відмінності в загальних рисах 

відповідає розрізнення описової / дескриптивної (об’єктивної) та приписуючої / 

прескриптивної (суб’єктивної) норм [Гак 1984, с. 7]. Із цією відмінністю 

корелюють поняття норми та її кодифікація. 

Ф. Ельгорскі розрізняє три аспекти розуміння норми: 

1. Об’єктивна, «дескриптивна» норма – поняття, співвідносне з 

поняттями системи, структури та узусу мови. 

2. Приписуюча, «прескриптивна» норма передбачає відбір мовних 

засобів з точки зору їх правильності. Саме під впливом цієї норми створюється 

літературний стандарт, який «приписується» носіям мови як найкращий спосіб 

вираження. 

3. Норма – зразок, що розробляється з методичною метою, зокрема 

зразок використання мовних засобів [Helgorski 1982, р. 1]. 
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Норма – це системне явище, багатошарове і складне, а кожен рівень мови, 

кожна форма передбачає наявність власної норми. Існує загальнонаціональна 

норма, якою в основному володіють усі, для кого мова є рідною. Крім того, можна 

говорити про діалектну норму, про просторіччя, про норми літературної мови в її 

усній та писемній формах. Є також більш приватні норми окремих 

функціональних стилів: норма розмовної мови, норма стилю ділового спілкування 

та ін. Отже, мова регламентується кількома нормами. 

Між окремими нормами існують так звані «пограничні зони», де й 

відбувається взаємодія та взаємопроникнення різних норм. Тому в будь-якій 

нормі, у тому числі й у літературній мові, існують коливання, варіантні явища. За 

такої умови, логічно, завжди можлива певна невизначеність у визнанні 

конкретних мовних фактів нормативними або ненормативними [Мечковская 2000, 

с. 35]. 

Відомо, що норма стабільна, але разом із тим вона допускає варіювання 

мовних засобів: поряд з абсолютною нормою існують варіативні норми. 

Абсолютної норми повинні дотримуватися всі носії мови, порушувати цю норму 

можуть лише ті, для кого ця мова не є рідною, або носії діалектної мови й 

просторіч. Варіативні норми можуть бути «імперативними» в тому разі, якщо 

відхилення від норми є частотними, але вважаються порушенням правил мови, або 

«диспозитивними», не строго обов’язковими, якщо норма допускає стилістичні 

або нейтральні варіанти [Гак 1984, с. 10]. 

Літературна норма єдина та загальнообов'язкова для всіх, хто говорить цією 

мовою, вона консервативна, спрямована на збереження засобів і правил їх 

використання, накопичених у суспільстві попередніми поколіннями. Водночас, 

літературна норма не статична, а мінлива в часі, тобто передбачає динамічну 

взаємодію різних способів мовного вираження залежно від умов спілкування 

[Крысин 2002, с. 82]. 

Динамічний аспект мови безпосередньо пов’язаний з узусом або нормою 

мови, що є «сукупністю тенденцій у використанні мовних засобів» [Денисова 

2002, с. 86]. Норма мови належить до конкретної форми реалізації системних 
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протиставлень, що не передбачають вибір. Узус (норма мови), тобто реалізація в 

мові форм, що надаються системою і нормою, є варіативним, а отже, допускає 

вибір. І те, що сьогодні сприймається як відхилення від норми, через 20-30 років 

може бути визнано саме нею [Денисова 2002, с. 86]. Узус відображає специфіку 

мови в аспекті її функціонування. Він може помітно відрізнятися від норми мови, 

оскільки допускає різного роду відхилення від неї [Гак 1985, с. 28]. 

Джерела поновлення літературної норми різноманітні. Перш за все, це усна 

мова. Вона рухлива, у ній виникають різні новотвори, що не схвалюється 

офіційною нормою. При неодноразовому повторенні багатьма людьми ці 

новотвори можуть проникати в літературний обіг і складати конкуренцію 

одиницям, що встановлені традицією. 

В оновленні норми, у її зміні важливим є також соціальне середовище, у 

якому аналізований новотвір набуває поширення. Чим вища «суспільна вага» тієї 

чи іншої соціальної групи, її престиж у суспільстві, тим легше ініційовані нею 

мовні нововведення набувають поширення в інших групах носіїв мови. 

Дослідження питань норми з позицій соціальної лінгвістики змінює 

уявлення про норму як ознаку, характерну винятково для літературної мови. При 

підході до мови як до сукупності різних соціально диференційованих форм 

існування (літературна мова, соціальні й територіальні діалекти, просторіччя та 

ін.) на перший план висувається положення про те, що норма є ознакою не тільки 

літературної мови, а й інших компонентів аналізованої мовної системи (розмовної 

мови, діалектів тощо).  

Таким чином, актуалізується твердження про те, що варіативність мовних 

засобів (як прояв літературної норми) забезпечує функціонально-стилістичну 

диференціацію мови. Разом із тим, саме кодифікована і стабільна норма 

літературного стандарту є тим нейтральним фоном, без якого неможливе 

сприйняття стилістично зниженої лексики взагалі [Туманян 1994]. 

Усі форми існування мови у своєму соціумі становлять мовну норму цього 

соціуму. Природа мовних норм однакова і в літературній мові, і в діалектах або 
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арго, оскільки головне, на основі чого створюється саме явище мовної норми, ‒ це 

наявність у мовців «мовного ідеалу» [Мечковская 2000, с. 37]. 

А тому логічним є висновок про наявність у мові не однієї, а кількох норм, 

залежно від соціолінгвістичних особливостей комунікації. 

Норма, яка виявляється в кодифікованій нормативності, є літературною, або 

стандартною «нормою першого рівня». Вона є нейтральним фоном, на якому 

проявляються відхилення від неї, характерні як для форм існування мови, так і для 

окремих підсистем цих форм або конкретних мовних одиниць усіх рівнів. 

Натомість різні соціолекти (арго, професійні та корпоративні жаргони) мають 

власні норми, які визначаються як соціальні норми «другого рівня»). Обидві 

норми в межах національної мови утворюють загальну соціолінгвістичну норму, 

яка може існувати у трьох видах: 

1) домінування норми першого рівня над нормою другого рівня; 

2) паритетне співіснування обох норм; 

3) домінування норми другого рівня [Хомяков 1997, с. 150].  

Наголосимо, норма може бути лінгвістичною та соціолінгвістичною. У 

поняття соціолінгвістичної норми включається також сукупність правил, 

відповідно до яких мовці обирають мовну підсистему або окремі елементи для 

побудови соціально коректного висловлювання. 

Засадничим положенням у нашому дослідженні є те, що норма проявляється 

в нормативності, яка є постійною мовною властивістю, без якої не можуть 

функціонувати жодні форми існування мови і жодні одиниці всіх мовних рівнів. 

Нормативним можна визнати все те, що приймається комунікантами в 

конкретному комунікативному акті, у соціумі і суспільстві в цілому. 

Для забезпечення основної функції мови – комунікативної – існування 

соціолінгвістичної норми є досить важливим, оскільки за кожною сферою 

спілкування закріплена певна підсистема мови. Порушення правил вибору мови 

або підсистеми може спричинити непорозуміння між суб'єктами, що говорять 

[Саблина 1982, с. 26]. Наприклад, молодіжна лексика надзвичайно рухлива, вона 

має некодифікований характер і підпорядковується, перш за все, 
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соціолінгвістичній нормі, яка менш стійка, ніж мовна. Періодично виникають 

інновації, як у мові, так і в суспільстві, які становлять інтерес, відповідно, і з боку 

власне мовців, і з боку соціолінгвістів. 

Дослідження сучасної французької мови виявляють зміни у співвідношенні 

нормованих і ненормованих мовленнєвих уживань. Йде постійний процес 

формування єдиної для всіх стандартизованої, уніфікованої мови на всіх мовних 

рівнях: фонетичному, лексичному, граматичному [Синельников 1987, с. 45]. 

Під терміном «літературна мова» розуміють оброблену форму будь-якої 

мови, яка може існувати як в усній, так і в писемній формах. Літературна мова як 

категорія історичної лінгвістики зазнає змін: на різних етапах еволюції вона 

набуває різних якостей. Літературна мова донаціонального періоду суттєво 

відрізняється від мови національного етапу: в соціально-комунікативній системі 

панівна форма існування мови підлягає уніфікації, кодифікується, набуваючи 

ознак «стандартної» мови [Туманян 1985, с. 9]. 

Отже, літературна мова виділяється на тлі національної мови і перебуває в 

певному протиставленні до решти форм існування національної мови, що не 

належать до літературних. Літературна мова протиставляється нелітературним 

сферам, до яких належать соціальні діалекти. Дослідження розвитку лексичного 

складу соціального діалекту може мати посутнє значення для розуміння динаміки 

літературної мови. Так, сьогодні зміщуються межі між окремими формами 

існування літературної мови та нелітературними утвореннями. Літературна мова, 

перебуваючи в русі, піддається стилістичній диференціації, як правило, під 

впливом необхідності в більш розчленованій і точній мовній комунікації. 

Підпорядкована нормі літературна мова, що має потужний арсенал тонко 

диференційованих засобів, розрахована на вдумливе проникнення у зміст 

сказаного і вимагає чіткої вимови слів, яка іноді є досить складною для 

артикуляційного апарату людини, сьогодні не відповідає вимогам розмовної мови. 

Тому літературна мова послуговується лексичними та граматичними формами, 

запозиченими з просторічних і жаргонних систем, де закон економії мовних 

зусиль і закон аналогії не мають нормативних перешкод [Панов 2001, с. 6]. 
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Слід зазначити, що літературна мова не була б надійним засобом 

спілкування, не володіла б багатими засобами вираження, якби не запозичила все 

найкраще, що є в різних соціальних діалектах, професійних мовах і говірках. 

Доволі складно встановити межі французької літературної мови в 

національній мові, особливо її нижньої межі, або кордону між власне 

літературною мовою та нелітературними утвореннями національної мови. У 

кожній національній мові існують принаймні дві радикально протилежні форми 

існування: літературна і нелітературна. Поряд із літературною мовою, яка 

характеризується загальнонародною значущістю та обов’язковістю, більшість 

мовознавців зараховують до нелітературних утворень національної мови 

територіальні й соціальні діалекти: молодіжний жаргон, арго, сленг тощо. 

Нелітературні форми існування національної мови відіграють значну роль у 

суспільному житті і суттєво впливають на форму самої літературної мови. У такий 

спосіб відбувається взаємодія між літературною та нелітературною формами 

національної мови [Кочиш 1988, с. 221]. 

Усі форми існування мови, врешті-решт, утворюють мову як певну систему 

систем. Варіанти соціального й територіального характеру не тільки мають свої 

сфери функціонування, а й відрізняються один від одного своєю 

внутрішньоструктурною організацією, залишаючись при цьому 

взаємопов’язаними системами, що утворює одиницю більш складного порядку – 

архісистему (мову народу в цілому) [Туманян 1985]. 

Однією з особливостей функціонування французької мови нині є взаємодія 

між літературним та розмовним варіантами мови, з одного боку, та вплив 

некодифікованих лексичних одиниць на мовлення, з іншого. У результаті цього 

процесу в писемних текстах офіційного характеру з’являються мовні одиниці, що 

прийшли зі знижених регістрів усного мовлення. Технічне вдосконалення 

способів передавання інформації і постійно збільшувана роль аудіовізуальних 

засобів у системі масової комунікації сприяють виходу розмовної мови за межі 

побутової комунікативної сфери, елементи якої функціонують у тих галузях і на 
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тих рівнях, які традиційно вважалися кодифікованими формами (наприклад, 

публічні виступи, що представлені в писемних засобах масової інформації). 

Французька мова на сучасному етапі свого розвитку характеризується 

демократизацією та інтелектуалізацією. Перша тенденція проявляється в тому, що 

розмовна мова проникає в раніше не доступні їй сфери. Друга пов’язана з 

проникненням політики й науки в галузь повсякденного спілкування, у результаті 

чого розмовна мова збагачується новими термінами, лексичними інноваціями. 

Так, Л. Гільбер зауважує, що зі зміною морально-етичних засад змінюється 

характер відносин у суспільстві, швидко зникають табу на вживання лексики, 

відбувається взаємопроникнення регістрів мови, що, логічно, позначається на 

лексичній нормі [Guilbert 1972, р. 47]. 

Інший французький соціолінгвіст Л.-Ж. Кальве стверджує, що мовні форми, 

які розглядаються як помилкові, іноді стають «нормативними», а знижений 

лексикон входить до загальновживаної мови, його розуміють усі, хоча й 

застосовується він відповідно до ситуації спілкування [Calvet 1994, р. 9]. При 

цьому дослідник підкреслює, що знижена лексика постійно поповнює загальний 

лексикон, сприяючи втраті її первісного зниженого маркування. До того ж, 

знижені одиниці, які перестають бути засекреченими, стають символом для тих, 

хто хоче підкреслити свою відособленість і свій код [Calvet 1994, р. 75-77]. 

Отже, соціально-знижені одиниці мови, з одного боку, є відхиленням від 

загальної норми, з іншого, є приватною нормою. У межах цієї норми є своя 

варіативність. Зазвичай виділяють такі знижені регістри французької мови: 

фамільярний, просторічний та арготичний. Розмежування цих рівнів у 

лексикографії викликає певні труднощі. У різних словниках ті ж самі лексичні 

одиниці часто належать до різних регістрів мови. Однак наявність широкого 

контексту їх уживання дозволяє диференціювати фамільярний, просторічний, 

арготичний регістри в стилістичному та прагматичному аспектах. 

До фамільярного регістру у французькій традиції належить найменш 

знижена лексика. У соціолінгвістиці фамільярна мова визначається як мова 
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повсякденного спілкування, як основа розмовної мови всіх класів суспільства 

[Bauche 1951, р. 26]. 

Визначаючи фамільярний регістр мови, більшість лінгвістів указують на 

особливості ситуації спілкування [Dubois 1994, р. 195; Jouvenot 1995, р. 57]. 

Поняття «фамільярна мова» відображає такі моменти: 

1. Фамільярна мова як специфічна мовна підсистема зі своєю лексикою 

відрізняється від загальнонаціональної мови, але не виходить далеко за межі 

літературної норми.  

2. Фамільярна мова є особливим «мовним регістром», який указує на 

невимушеність і дружній характер спілкування.  

Фамільярний регістр (найменш знижений порівняно з іншими регістрами 

мови в системі зниженої лексики) відрізняється від інших регістрів ситуацією 

спілкування та є прагматично насиченим. Так, співрозмовники, які хочуть 

порозумітися в неофіційній ситуації, вживають одиниці цього рівня. При чому 

лексика вказаного регістру відрізняється від лексичних одиниць інших регістрів 

зниженою лексикою, що є швидше позитивним, ніж негативним компонентом 

комунікації. Це пов'язано з досить близькими стосунками між співрозмовниками 

в сімейному чи дружньому колі [Jouvenot 1995, р. 57]. 

Фамільярний рівень спілкування характерний майже для всіх соціальних 

прошарків суспільства. 

Просторічний регістр є універсальним для національних мов, але в кожній 

із них є певні особливості, що визначають взаємозв’язки просторічного регістру з 

літературною мовою. 

Просторіччя розуміють як сукупність мовних реалізацій, які вважаються 

типовими для неосвіченої чи недостатньо освіченої частини суспільства і такими, 

що порушують літературну норму [Calvet 1994; Manno 2000]. При цьому багато 

лінгвістів відзначають нестабільність та неоднорідність просторіччя [Gadet 1992, 

р. 122], а також відсутність чітких меж між просторіччям і фамільярною мовою, 

тобто вчені вказують на тенденцію до зближення аналізованих мовних явищ 

[Bauche 1951, р. 26]. 
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У лінгвістичних працях науковців слов’янського простору просторіччя 

розуміється, з одного боку, як сукупність засобів мови, які перебувають за межами 

літературної норми; з іншого боку, ‒ як набір знижених лексичних одиниць, якими 

однаково користуються і носії просторіччя, і носії літературної мови з відповідною 

виражальною метою [Бондалетов 1987; Беликов, Крысин 2001]. 

З. І. Хованська, розмежовуючи просторіччя та фамільярну мову, наголошує, 

що критерієм опозиції «фамільярна мова / просторіччя» слугують соціокультурні 

фактори [Хованская 1984, с. 83]. Якщо вживання першої (фамільярної мови) 

пов’язане винятково із ситуацією, то другий спосіб вираження (просторіччя), що 

проявляється здебільшого у невідповідності літературним нормам, властивий 

недостатньо освіченим людям, більше того, він є для них основним. 

Відповідно, категорія просторіччя, що належить до середньо-зниженого 

мовного регістру, також вказує на прагматичний характер уживання одиниць у 

мовленні. 

Арго, у широкому розумінні цього терміна, визначається по-різному в 

дослідженнях вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. 

Нині одним із найбільш поширених поглядів на тлумачення арго є розуміння 

останнього як особливої лексичної системи [Грачов 1996, с. 87; Скворцов 1977, 

с. 30]. 

В. Д. Бондалетов вважає арго сукупністю слів та фразеологічних зворотів, 

які вживаються передусім декласованими елементами [Бондалетов 1987, с. 74]. 

В. С. Єлістратов визначає арго як одне з найбільш суперечливих явищ 

мовної культури. Дослідник розподіляє елементи арго за трьома основними 

рівнями та характеризує їх відповідно до трьох основних систем. 

Так, перший рівень закритої системи – вища герметика, відповідна перша 

система є закритою (арготизми функціонують тільки в межах певної соціальної 

групи і не можуть переходити в інші рівні цієї системи). 

Другий рівень системи – соціально-побутовий, або матеріально-

діяльнісний, до якого автор зараховує в основному професійні арго. Друга 
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система – відкрита (можливий перехід арготизмів із системи в систему або їхній 

рух у межах системи). 

Третій рівень системи – стихійна, або ігрова герметика. Третя система – 

відкрита (ця система передбачає вільний вихід арготизмів у навколишній світ) 

[Елистратов 1994, с. 597]. 

Отже, арго, за В. С. Єлістратовим, є узагальнено-абстрактним поняттям, що 

відображає культуру розвитку суспільства і людства загалом. 

У нашій роботі арго розглядається як найбільш знижений регістр, що 

відрізняється від інших пейоративною експресивністю. 

У французькій лінгвістиці арго традиційно розглядалося як соціальний 

діалект, різновид мови, яким послуговувалися передусім декласовані елементи 

суспільства: професійні злодії, бандити, жебраки, тобто маргінальні представники 

суспільства [Guiraud 1976; Gadet 1992; Calvet 1994; Caradec 2001, Береговская 

2001; Акимова 1998; Хрипунова 1999; Кучухидзе 2001]. Основною функцією арго 

була криптолалічна функція: цей «соціальний діалект» був створений передусім 

для того, щоб мова була не зрозумілою для «чужих», тобто з метою самозахисту. 

У сучасних наукових студіях досить часто вживається і термін «загальне 

арго» (argot commun), що охоплює також поширені слова традиційного арго 

[François-Geiger 1991]. Так, Л.-Ж. Кальве застосовує термін «сучасне арго» (argot 

moderne) на позначення мови, яка вже не є секретною, а просто відображає певну 

манеру висловлення. Сучасне арго включає лексику арготичного походження, що 

використовується людьми, які не мають жодного стосунку до злочинного світу. 

Це мова, яка використовується у ЗМІ, в літературі, реєструється у словниках, 

постійно оновлюється та змінюється відповідно до модних тенденцій [Calvet 

1994]. 

Іноді термін «арго» вживають на позначення мови певних професійних і 

соціальних груп, тобто того, що називають професійними і груповими жаргонами. 

Відповідно, можна зустріти поняття «арго студентів, солдатів, артистів, лікарів» 

тощо. 
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При цьому зауважимо, власне слово argot в однині вживається на 

позначення злодійського арго, а в множині argots або з означенням (argots des 

étudiants, argots des typographes) ‒ професійних і групових арго (жаргонів) [Gadet 

1992, р. 103]. 

Відповідно до проаналізованого нами матеріалу, арго – найбільш знижений 

мовний регістр, який відрізняється від інших регістрів мови специфічним 

словником. Вживається арго, як правило, з метою приховування предмета 

комунікації. 

Відомо, що в мовній практиці досить складно визначити точну межу між 

літературно-розмовним та фамільярно-розмовним різновидами мови. Зазвичай 

показником «літературності» розмовної мови є соціокультурні характеристики її 

носія, зокрема, наявність у нього необхідного освітнього рівня. Уявлення про деякі 

особливості мовної поведінки освічених людей у неофіційних умовах формується 

завдяки писемним засобам масової інформації. Поряд з офіційними публічними 

заявами, цитованими у зниженій формі, в інтерв'ю, наприклад, представлені 

спонтанні висловлювання або фрагменти неофіційних розмов, у яких мовці 

реалізують свою звичну повсякденно-розмовну мовну манеру. 

Для сучасної французької мови характерним є проникнення зниженої 

лексики до повсякденного побуту культурних людей – процес, який іще кілька 

десятиліть тому вважався неприпустимим. Стирання в мовному узусі кордонів 

між повсякденною та літературною мовою відображене також у художній 

літературі. На думку Ю. П. Уварова, журналісти і політики нерідко вживають 

поширені слова і вислови розмовно-побутової лексики насамперед для того, щоб 

створити видимість атмосфери довірливого спілкування з тими, до кого вони 

звертаються. Зниження стильових регістрів у цьому разі продиктовано 

особливостями політичного життя Франції. Саме тому політичні діячі так часто 

застосовують образно-експресивні слова та вислови з фамільярно-побутового 

мовлення, а саме: з метою наближення до широких мас читачів і слухачів [Уваров 

1988, с. 139]. 
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Нині простежується певне «розшарування» мови. Зміна в соціально-

комунікативних умовах сучасної Франції (розширення комунікативних процесів у 

суспільстві, доступність освіти, демократизація форм і засобів спілкування) 

призвела до того, що літературно-мовні книжні форми втратили престижність, а в 

деяких комунікативних сферах вони навіть сприймаються негативно. Так, за 

твердженням Т. Зелдіна, про значення філософії та літератури у розвитку мови 

сьогодні доводиться говорити лише щодо мовних смаків меншості. «Різновиди» 

мови вимагають до себе такого ж ставлення, як і «справжня» французька мова, без 

визнання переваги стилю, прийнятого у правлячих колах» [Зелдін 1989, с. 286]. 

Таким чином, відбувається переорієнтація розмовної мови на новий 

оцінювальний рівень, що визначається соціально-психологічними ціннісними 

стереотипами. Один із таких стереотипів пов’язаний із надзвичайно високою 

оцінкою, яку має в суспільній свідомості ознака «молодий», до складу якої входять 

такі характеристики, як здоров’я, краса, перспективність, динамічність. Інакше 

кажучи, у сучасному французькому суспільстві посутній інтерес викликають 

практично всі аспекти життєвої поведінки певної соціальної групи, яка 

виокремлюється на основі вікової ознаки. 

У зв’язку з цим особливо актуальним є питання стратифікаційної 

варіативності мови, яка пов’язана передусім із соціальною структурою 

суспільства. Означена нами варіативність відображається в тих мовних і 

мовленнєвих відмінностях, які виявляються між представниками різних 

соціальних верств і груп. 

 

1.2. Соціально-варіативна диференціація французької мови  

Відповідно до теорії мовної варіативності будь-яку мову можна розглядати 

як систему територіальних та соціальних діалектів. 

Соціальна зумовленість мови, яка вже давно є аксіомою лінгвістики, 

виражається в різних формах – у соціальній диференціації національних мов, у 

виборі різними соціальними групами виражальних засобів мовної системи, у тому, 

що певні мовні засоби набувають функції соціальних символів належності мовця 
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до певного соціального середовища тощо [Крысин 2000, с. 26]. Прогрес мови 

супроводжується розвитком її соціальної функції, уніфікацією та стиранням 

діалектних особливостей, на зміну яким приходить диференціація професійна, 

соціальна, групова [Балли 2003, с. 13]. 

Початки дослідження мови як соціального явища закладено в працях 

В. М. Жирмунського [1936], Є. Д. Поліванова [1931], А. Dauzat [1956]. Розвинули 

ці ідеї А. Д. Швейцер [1982], А. І. Домашнєв [2001], Е. М. Береговська [2001], 

Н. В. Мечковська [2000], Р. Guiraud [1976], L.-J. Calvet [1993], D. François-Geiger 

[1991, 1995] та ін. У своїх роботах науковці розглядають соціальний діалект як 

узагальнювальне поняття на позначення мовних варіантів, що вживаються 

членами певних професійних груп у побутовому спілкуванні. Інші дослідники 

визначають соціолект як сукупність мовних особливостей, властивих будь-якій 

соціальній групі – професійній, віковій тощо, у межах визначеної підсистеми 

національної мови. 

Термін «соціолект» уживається на позначення абсолютно різних мовних 

утворень, які мають спільну об'єднувальну ознаку: ці утворення забезпечують 

комунікативні потреби соціально обмежених груп людей. Соціолекти не є 

цілісними системами комунікації, це особливості мови – у вигляді слів, 

словосполучень, синтаксичних конструкцій. Тобто йдеться про інваріантну 

соціально марковану підсистему мови [Беликов, Крысин 2001, с. 24] ‒ набір 

елементів і правил мови, що формується і реалізується в мовній діяльності певної 

соціальної спільноти. У контексті стратифікації соціолект – це сукупність «мовних 

кодів» [Беликов, Крысин 2001], якими володіють індивіди, об'єднані певною 

стратою: місце народження, вік, освіта, спеціальність, рід занять, стать та ін. 

Діаметрально протилежну думку щодо природи соціолекту висловлює 

Т. Лукманн, визначивши певні характеристики мовленнєвого стилю, тобто 

різновиду мови, яка використовується в певній спільноті: 

1) певний стиль життя; 

2) закріпленість за визначеними сферами спілкування; 
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3) створення специфічних показників відповідного мовного стилю – 

особливої конотаційної насиченості слів, які виражають цінності цієї спільноти, 

особливих переосмислень лексем тощо [Luckmann 1975, р. 34-39]. 

У представленій роботі соціолект розуміють як лексико-семантичну 

підсистему французької мови, яка функціонально закріплена за певним 

соціумом, має специфічну лексичну систему та варіюється за якістю і 

кількістю інвентарем граматичних і фонетичних особливостей, обумовлених 

соціолінгвальними характеристиками носіїв цього соціолекту. 

Проблема соціальної диференціації мови безпосередньо пов’язана з 

проблемою варіативності. Явище варіативності стосується всіх аспектів структури 

та функціонування мови. Варіативність виконує важливі соціальні функції: дає 

можливість розрізняти просторові та соціальні колективи мовців, диференціювати 

мову залежно від умов та цілей спілкування, робити мову більш точною та 

експресивною. 

Варіативність – це, насамперед, невідповідність мовних знаків, які мають 

той самий зміст у зовнішньому вигляді та у формі. З погляду соціолінгвістики 

варіативність – це вживання різних мовних варіантів залежно від соціальних 

відмінностей між носіями мови та умов спілкування [Крысин 2001, с. 36]. 

Соціально-варіативна диференціація мови проявляється на всіх рівнях її 

структури. Ця структура багатовимірна, яка містить у собі стратифікаційну 

диференціацію: сукупність форм існування цієї мови та ситуативну 

диференціацію; різноманіття соціальних ситуацій. При цьому під впливом 

соціальної ситуації може спостерігатися або кількісне варіювання (зміна 

частотності вживання соціально маркованих одиниць), або варіювання якісне 

(перехід з однієї мовної системи або підсистеми в іншу). На думку У. Лабова, 

стратифікаційну диференціацію можна вважати власне соціальним видом 

варіювання, оскільки вона відображає стратифікацію мовної спільноти на 

прошарки та групи [Лабов 1975, с. 50]. 

Між стратифікаційною та ситуативною варіативністю існує тісний 

взаємозв’язок: у результаті накладання стратифікаційних відмінностей на 
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відмінності ситуативні одна й та сама модель ситуативної варіативності може 

реалізуватися по-різному у представників різних соціальних груп [Швейцер 1982]. 

Тісний зв’язок ситуативної та стратифікаційної варіативності відображений 

у взаємодії таких категорій, як статус і роль. Під роллю розуміють стійкий шаблон 

поведінки, що складається з дій, думок і почуттів людини. Рольова поведінка – це 

поведінка індивіда, який має певну соціальну позицію відповідно до очікувань 

людей. Рольова поведінка будується за зразком і має межі: виконавець ролі 

наділений певним ступенем свободи дій [Карасик 2002, с. 13]. Статус – комплекс 

постійних соціальних і соціально-демографічних ознак, що характеризують 

індивіда. На відміну від ролі, орієнтованої на ситуацію, статус пов'язаний зі 

стратифікаційною варіативністю. Мовними корелятами цих ознак можуть бути як 

літературна мова, так і соціальні, соціально-професійні діалекти [Швейцер 1982]. 

В. І. Карасик тлумачить поняття соціального статусу людини як складну 

соціальну категорію, яка формується на основі сфери спілкування, мовних актів, 

соціально-комунікативної системи (літературна мова, соціолекти), комплексу 

цінностей суб'єктів, мовної норми [Карасик 2002]. Мовний аспект соціального 

статусу людини представлений системою мовних варіантів, які є формами 

існування мови, що порушують літературну норму. У межах соціально 

специфічних мовних підсистем виокремлюються знижені регістри мови: 

фамільярний рівень, просторіччя, соціальні діалекти. 

Розвиваючи попередньо цитовану думку, В. І. Карасик вважає, що 

безсумнівним індексом соціального статусу є молодіжний соціолект. Кожному 

віку в межах покоління властивий специфічний різновид мови. Для молодіжної та 

юнацької культури ознака віку є домінантною. Саме вона визначає такі 

характеристики молодіжного мовлення: позначення міжособистісних відносин, 

позначення дій, які зачіпають інтереси групи і вчинків, пов’язаних із будь-якою 

рисою характеру [Карасик 2002, с. 60]. 

У сучасній лінгвістиці існує безліч досліджень, проведених на матеріалі 

різних мов, які зачіпають проблеми соціальної диференціації мови. 
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А. І. Домашнєв, досліджуючи проблеми класифікації німецьких соціолектів, 

розрізняє кілька видів підсистем, або варіантів, які можна об’єднати в три групи: 

1) діатопічні варіанти, які утворюють ієрархічну сукупність наддіалектних 

формацій мови – регіолекти;  

2) діастратичні утворення, які об’єднують різні соціальні варіанти мови – 

соціолекти. Це одне з найбільш численних і розгалужених мовних (лексичних) 

утворень. До них А. І. Домашнєв зараховує професійні мови, спеціальні мови, 

різні жаргони та арго; 

3) діафазичні групи, які утворюють ієрархію стилістичних рівнів німецької 

мови [Домашнев 2001, с. 127]. 

М. М. Маковський до соціолектів англійської мови відносить професійні 

діалекти, жаргони (арго), сленг, тобто діалекти, що складаються з більш-менш 

довільно обраних, видозмінених та поєднуваних елементів однієї або декількох 

природних мов та приймаються окремою соціальною групою з метою мовного 

відокремлення, відділення від інших частин цієї мовної спільноти [Маковский 

1982, с. 8]. 

В. Д. Бондалетов вважає соціолектами: 

1) власне професійні мови (конкретніше – лексичні системи) рибалок, 

мисливців, шевців та ін.; 

2) групові, або корпоративні жаргони, наприклад, спортсменів, солдатів, 

студентів та інших, передусім, молодіжних колективів;  

3) умовні мови (арго) ремісників-заробітчан, торговців та близьких до них 

соціальних груп; 

4) жаргон (арго) декласованих елементів [Бондалетов 1987, с. 69]. У 

французькій лінгвістиці першу систематизацію варіантів розробили Ж. Дамурет і 

Е. Пишон, які виокремили чотири типи модифікацій мови: usance – територіальну 

модифікацію, регіолект; distance – професійну модифікацію; parlure – соціальну 

модифікацію; jargon – мову закритої групи людей [Damourette, Pichon 1968, р .  45-

53]. 
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В. Г. Гак розглядає соціальні різновиди сучасної французької мови як 

«таємні мови» окремих професійних груп, професійне арго, жаргони (класові, 

вікові тощо) [Гак 1986, с. 132-134]. 

Л.-Ж. Кальве, досліджуючи соціальні варіанти французької мови, 

виокремлює серед них: 

1) соціальний параметр – діастратичні варіанти (різні соціальні групи); 

2) географічний параметр – діатопічні варіанти (місцевість); 

3) історичний параметр – діахронічні варіанти (вікові категорії). До цієї 

групи Л.-Ж. Кальве зараховує арго підлітків (l'argot des adolescents), зазначаючи, 

що групи підлітків характеризуються не тільки належністю до певної вікової 

категорії, а і своїм соціальним статусом [Calvet 1993, р. 85]. 

Д. Франсуа-Жежер, досліджуючи соціальні форми існування мови, поділяє 

їх на: 

1) argot traditionnel (традиційне арго), до якого належить також l'argot du 

milieu (арго злочинного середовища); 

2) jargons de metier (професійний жаргон) або langages techniques (технічні 

мови) – професійні мови; 

3) parlers branchés des jeunes – модні говірки, до яких належить мова молоді; 

4) argot commun – загальне арго, яке вбирає в себе традиційне арго та 

характеризується тим, що входить до складу тлумачних словників французької 

мови «Petit Larousse» та «Petit Robert» із примітками arg. або fam. [François Geiger 

1991]. 

Сучасні французькі лінгвісти, зокрема М. Сурдо [Sourdot 2002], Б. Тюрпен 

[Turpin 2002], досліджуючи соціально-професійну диференціацію мови, 

відзначають існування таких її форм: арго, жаргон, а також особливу форми – 

технолект. Усі ці форми виконують певні функції (шифрувальну, ідентифікаційну, 

ігрову, економічну) та характеризуються за відповідними критеріями (стійкість – 

нестійкість). 
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Ю. С. Маслов [1987], характеризуючи соціальну диференціацію мови, 

виділяє спеціальне арго (офіційні терміни), професійне арго (неофіційні терміни), 

арго колективів (школярів, студентів, мисливців та ін.). 

Дослідники Н. Ф. Акімова [1998], Н. В. Хорошева [2000], В. Л. Муравйов 

[1980] висловлюють паритетні погляди щодо соціальної структури французької 

мови. Так, на думку науковців, до соціальних діалектів належать різноманітні арго 

та жаргони.  

Аналіз відомих на сьогодні ідей щодо досліджуваного питання дозволяє 

виокремити такі соціальні варіанти французької мови: 

1. Професійні мови, під якими ми розуміємо мовні підсистеми, що 

обслуговують спеціальні сфери спілкування людей, які об’єднані спільною 

професійною діяльністю.  

2. Арго злочинного середовища (du milieu), основна функція якого – 

криптолалічна (секретності).  

3. Групові, або корпоративні, жаргони – це мовні утворення, що 

ґрунтуються на соціальному відокремленні людей. До цієї підсистеми належить 

також і молодіжний жаргон (молодіжний соціолект). 

Проблема взаємодії мови й суспільства не може бути вирішена без 

урахування особливостей функціонування мови в різних суспільних верствах і 

професійних групах, без ретельного дослідження її соціально-діалектної 

стратифікації, функціонально-стилістичного варіювання та соціальної 

диференціації. Знання соціальної структури мови є одним зі складників 

соціолінгвістичної компетенції, що полегшує процеси міжкультурної комунікації. 

 

1.3. Вербальна і невербальна комунікація 

1.3.1. Характеристика вербальної комунікації. 

Зародження семіотичного підходу до вивчення знакових систем з`являються 

у логічних працях Г. В. Лейбніца, який своїм «універсальним обчисленням» 

передбачив численні принципи математичної логіки. Сучасна семіотика 
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комунікації спирається на дві школи – лінгвістичну та логіко-прагматичну, які 

беруть свій початок від Фердинанда де Соссюра та Чарльза Пірса. 

Фердинанд де Соссюр (1857-1913) наприкінці ХІХ століття заклав основи 

для наукового напряму, що пізніше отримав назву структурної лінгвістики. 

Розглядаючи природні мови як знакові системи, він розробив теорію значення 

знаків, яку назвали семіологією. Концепція Ф. де Соссюра отримала свій розвиток 

в американській школі дескриптивної лінгвістики (напрям Л. Блумфільда), 

Празькому лінгвістичному гуртку (М. С. Трубецькой, Р. О. Якобсон), 

копенгагенській школі глоссемантики (Л. Єльмслєв). 

Ч. Пірс (1839-1914), американський філософ, логік і математик, є автором 

терміна «семіотика». Пірс сформулював загальні принципи семіотики, 

запропонував тлумачення знака та знакової діяльності, вперше подав 

класифікацію знаків. Учення Ч. Пірса було розширене в роботах Ч. Морріса, 

Р. Карнапа та представників школи аналітичної філософії. 

Фердинанд де Соссюр уперше в мовознавстві чітко розмежував поняття 

«мова» та «мовлення», коли розділив поняття langue (мова) та parole (мовлення) 

«як дві полярні форми існування різноманітних і суперечливих у сукупності 

«мовленнєвих явищ» [Кацнельсон 2002, с. 95].  

Мова, за Ф. де Соссюром, – це сукупність «означуваних» та «означальних», 

реалізація яких у мовленнєвому ланцюгу і складає сутність мовлення, а 

мовлення – це процес вираження думки засобами мови, реалізація мовленнєвої 

потенції. Характерна властивість мовлення – свобода комбінацій.  

Аж до 1960-х років ХХ століття мовознавство здебільшого зосереджувалося 

на вивченні мовної системи. Починаючи із вказаного періоду, центр дослідження 

став схилятися в бік мовленнєвої діяльності, аналізу процесів говоріння та 

розуміння, побудови висловлювань, зв’язних текстів, дискурсу. 

«Розмежування між мовою та мовленням тлумачиться по-різному, але ні 

одна, ні інша «річ» не можуть ні існувати, ні функціонувати одна без одної …» 

[Звегинцев 2001]. 
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Мова – це система знаків, код. Мовлення – це індивідуальне психофізичне 

явище, це активне використання коду мови відповідно до думкою мовця. Єдність 

мови та мовлення реалізується у мовленнєвій діяльності через мовну та 

мовленнєву активність індивіда. «Кожен індивід використовує мову для 

вираження саме своєї неповторної самобутності», а мова – це «засіб перетворення 

суб’єктивного в об’єктивне» [В. фон Гумбольдт]. Мова – це сукупність 

«означуваних» та «означальних», «мовлення – це процес вираження думки 

засобами мови» [Ф. де Соссюр]. Мовленнєва діяльність – це процеси, що 

змінюють один одного: процеси говоріння, слухання, розуміння, узагальнення, 

спогадів, у яких реалізується перехід від системи мови до мовленнєвих текстів. 

Мовлення – це вид комунікативної діяльності людини, історично породжена 

форма спілкування людей. Мовлення є найбільш універсальним засобом 

комунікації, оскільки у передаванні інформації за допомогою мовлення 

реалізується власне зміст спілкування.  

Термін «комунікація», що має латинське походження (communicare – 

розділяти) передбачає будь-який вид взаємодії в широкому сенсі слова. У 

вузькому сенсі цей термін означає свідоме і цілеспрямоване передавання 

повідомлень між індивідами, які є учасниками комунікації [Harder 1999]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє узагальнити і виділити основні типи 

комунікації: внутрішньоособистісна, міжособистісна, внутрішньогрупова, 

міжгрупова, масова. Ці типи комунікації можуть реалізовуватися у різноманітних 

сферах людської діяльності (побутовій, культурно-духовній, науковій, 

рекреаційній тощо), серед людей різного віку, статі, які належать до різних 

народів, націй, етносів, рас (геронтокомунікації, гендерні, національно-етнічні, 

міжрасові комунікації), між різними категоріями населення (молодіжні, жіночі, 

релігійні комунікації), між континентами, країнами, державами, народами 

(міжконтинентальні, міжнародні, міжтериторіальні комунікації) тощо. 

Міжособистісна комунікація здійснюється між двома і більше індивідами. 

Повідомлення адресанта передається через канал комунікації у вигляді звуку 

(додатковий канал – погляд, жест, міміка). Зворотним зв'язком є відповідь кожного 
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комуніканта. Внутрішньоособистісна комунікація виникає всередині індивідуума 

в тому разі, якщо людина обговорює питання наодинці з собою, шукає рішення, 

ставить собі запитання і сама ж дає відповідь на них. У ролі зворотнього зв'язку 

тут виступає факт спростування або коригування інформації, що надійшла з 

питання.  

Комунікації за способом встановлення і підтримання контакту поділяються 

на безпосередні (прямі), опосередковані (дистанційні). Безпосередня комунікація 

здійснюється з використанням вербальних і невербальних засобів у межах 

візуального сприйняття (наприклад, бесіда, публічний виступ). Опосередкована 

комунікація – взаємодія, яка здійснюється через посередника. Комунікація при 

цьому здійснюється за допомогою як фізичних осіб-посередників, так і різних 

засобів комунікації, включно з технічними (засобами масової інформації і 

реклами, такими технічними засобами, як рупор, гучномовець, телефон, радіо, 

відеозв'язок, комп'ютерні комунікаційні мережі локального або глобального 

характеру).  

За ініціативністю комунікаторів комунікації поділяються на активні і 

пасивні. Якщо комунікатор впливає на реципієнта, який не реагує на послання, то 

останній грає пасивну роль, а така комунікація в цілому також є пасивною. 

Комунікація стає активною, якщо всі комунікатори, які беруть участь у 

комунікативному процесі, ініціюють повідомлення і відразу ж реагують на 

отриману інформацію своїми діями.  

За ступенем організованості комунікації поділяються на випадкові і 

невипадкові (організовані). Випадкові комунікації виникають стихійно. 

Відбувається випадковий обмін інформацією між людьми. Спеціально 

організовані комунікації передбачають підготованих учасників і тематику 

комунікації. 

За формою, тобто за знаковими засобами, що використовуються при 

кодуванні та декодуванні отриманої інформації, виділяють вербальну 

(мовленнєву) та невербальну комунікацію. Засоби спілкування поділяються на 

вербальні (словесні) та невербальні (без слів). 
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Отже, вербальна комунікація (лат. «verbum» – слово) – це комунікація 

словами і мовленням. Це процес обміну інформацією та емоційної взаємодії між 

людьми або групами за допомогою мовленнєвих інструментів. Вербальна 

комунікація є складною інформаційно-знаковою системою, у якій взаємодіють 

індивідуальні, соціальні, культурні складники. Суб’єкт здійснює вербальну 

діяльність як цілеспрямований акт. Уміння керувати процесом вербальної 

комунікації є важливою компетенцією, яка визначає успішність людини в 

суспільстві [Семенюк 2009, с. 1]. 

Головне призначення вербальної комунікації – встановлення, підтримка, 

розвиток осмисленого інформаційного контакту. За допомогою слів ми 

розкриваємо сенс явищ і подій, висловлюємо свої думки, емоції, світогляд. 

Людина, її мова і її свідомість – нерозривні. Вибір словесних засобів так само, як 

і супровідних невербальних, сприяє формуванню і розумінню певних соціальних 

ситуацій. У вербальній комунікації використовуються всі мовні і мовленнєві 

способи й засоби. Деякі з них становлять особливий інтерес з погляду прагматики. 

 

1.3.2. Характеристика невербальної комунікації. 

Вивчення невербальних способів і засобів комунікації ґрунтується на ідеї 

про те, що кожен з атрибутів тіла – чи то форма, розмір, положення або зріст – за 

певних умов набуває певного значення. Вік, рід занять, життєві радощі й 

негаразди, почуття і думки – все залишає «сліди» на людському тілі і віднаходить 

своє відображення у невербальній поведінці людини [Крейдлин 2002, с. 47]. 

Засоби невербального спілкування використовувалися у різних сферах з 

давніх часів. Один із яскравих прикладів – давньогрецький театр масок, у якому 

зовнішньому вираженню внутрішніх станів надавалося велике значення. Актори 

по ходу п'єси міняли маски, що зображують різні застиглі емоційні стани: радість, 

страх, гнів. Знання про невербальне вираження емоцій описувалися у давніх 

трактатах з ораторської майстерності, зокрема в працях Цицерона і Квінтиліана 

[Демушкіна 2014, с. 51; Демушкіна 2015, с. 219]. 
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Дослідники дійшли висновку, що історія знає періоди, коли мова тіла була 

не менш значущою, ніж мова слів. Так, культуру Середніх віків іноді називають 

культурою жесту, або жестовою культурою, підкреслюючи цим ту роль, яку рухи 

і положення людського тіла відігравали в соціальних відносинах. 

За часів пізнього Ренесансу практичний інтерес до жестів і жестової 

поведінки проявили і такі діячі культури, як Джованні Боніфаціо, Джованні 

Батіста делла Порта і Френсіс Бекон. Дж. Боніфаціо у своєму трактаті «L'arte de 

'cenni» («Мистецтво почуттів»), що вийшов у Венеції в 1616 році, стверджує, що 

існує універсальна мова жестів, зрозуміла всім народам, і тому європейцям слід 

використовувати її під час торгових переговорів, а Дж. Б. делла Порта в роботі 

«Delia celeste fisionomía» порівнює міміку і жести людини з мімікою і жестами 

тварин, намагаючись за рухами тіла і виразами обличчя виявити чинники, що 

визначають людський характер і темперамент. Френсіс Бекон у творі 

«Advancement of Learning» («Поширення освіти») 1605 року пише, що жести 

необхідно постійно вивчати хоча б тому, що «як мова говорить щось для вуха, так 

і рука говорить щось для ока». 

Мислителі епохи Середньовіччя, Просвітництва і Нового часу приділяли 

увагу невербальній мові переважно у сфері риторики і ораторської майстерності 

[Austin 1962, Bacon 1875, Bulwer 1644]. Підхід до вивчення невербальної 

комунікації з точки зору риторики і ораторської майстерності існував з 

найдавніших часів і до початку XX століття. Проте в лінгвістичних традиціях аж 

до другої половини XX століття невербальна комунікація не вивчалася детально. 

Прийнято вважати, що дослідником, з якого починається систематичне 

вивчення рухів тіла, був Йоганн Каспар Лафатер, пастор з Цюриха, який у 

1792 році опублікував «Есе з фізіогноміки». І. Лафатер був першим, хто провів 

детальні спостереження і описав кореляції між виразами обличчя і конфігураціями 

тіла, з одного боку, і типами особистісних рис людини – з іншого. Він писав: «По 

обличчю людини я дізнаюся її характер, а по ході я можу прочитати її думки» 

[Лафатер 2008, с. 91]. 
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Відомим опонентом пастора був видатний німецький учений і письменник 

Георг Крістоф Ліхтенберг, який критикував І. Лафатера за спрощений підхід до 

фізіогноміки. Він вбачав аморальні і небезпечні наслідки, які може спричинити 

подібний підхід: «Якщо фізіогноміка стане тим, що очікує від неї Лафатер, то 

можна буде вішати дітей задовго до того, як вони здійснять вчинки, які 

заслуговують шибениці». Г. Ліхтенберг вважав, що правильне вивчення виразів 

обличчя і знакових рухів тіла має поєднувати в собі анатомічний, фізіологічний і 

психологічний аналіз рухів людського тіла [Лихтенберг 1965]. 

Наприкінці XIX століття Чарльз Дарвін зробив спробу дослідження 

невербальної поведінки, називаючи її «вираженням відчуттів». Він присвятив цій 

темі цілу працю «The Expression of the Emotions in Man and Animals» («Про 

висловлення відчуттів у людини і тварин»), що була видана у 1872 році [Darwin]. 

Науковцю було, насамперед, цікаво, які причини служать виникненню 

експресивних рухів тіла і який механізм їх виникнення. Результатом цих 

спостережень було виділення певної послідовності невербальних символів 

експресивної поведінки у людини і тварин.  

Пізніше з'явилися роботи про вплив біологічних ознак на формування 

певного соціального людського типу, наукові дослідження, присвячені опису 

зв'язків між характером людини і типом її статури [Kretschmer 1925, р. 111], між 

емоціями людини, їхніми тілесними маніфестаціями, і зокрема мімічними 

жестами або виразами обличчя, і смислами, які ці невербальні одиниці виражають. 

Тривалий час відбувалися пошуки загальних принципів, які керують 

тілесною поведінкою людини, велося вивчення конкретних механізмів 

невербальної і вербальної комунікації. Різні науки, щонайперше біологія, 

антропологія, культурологія, психологія, філософія та соціологія, стрімко йшли до 

багатостороннього аналізу свого нового об'єкта – мови тіла. 

Як самостійна наукова дисципліна поняття «невербальна комунікація» 

(відома в зарубіжній літературі під терміном «nonverbal communication») 

сформувалося порівняно недавно, у 50-х роках XX століття [Демушкіна 2015, 

с. 219]. І відразу ж почалося активне вивчення невербальної комунікації 
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[Birdwhistell 1952, 1970; Hall 1959, 2002; Миколаєва 1966; Ekman 1969; Efron 1972; 

Капанадзе 1973; Колшанський 1974; Fast 1978; Ковальов 1979; Морріс 1982; Knapp 

1984; Leech 1986; Poyatos 1988; Леонтьєв 1997; Морозов 1998; Успенський 1995; 

Крейдлін 1999; Лабунська 1999]. 

Нині невербальна комунікація досліджується з різних точок зору – 

біологічної, соціолінгвістичної, психологічної. 

За автором статті «Невербальна комунікація» Л. Пайрато, на сьогодні 

виділяється п'ять основних напрямів дослідження невербальної мови: 

психологічний, антропологічний, соціологічний, семіотичний і лінгвістичний. 

Запропоновані підходи до предмета дослідження з'явилися досить давно – у 

першій половині XX століття [Payrato 2002]. Представниками психологічного 

напряму є П. Екман і У. Фрізен, М. Непп, Дж. Руіш і У. Кіз та ін. [Ekman, Friesen 

1969; Knapp 1984; Ruesch, Kees 1956]. Антропологічний підхід, представлений 

роботами Д. Ефрон, Дж. Меллері, Д. Шиффрін [Efron 1972; Mallery 1972, 1991; 

Schiffrin 1974], багато в чому спирається на культурну спадщину різних країн і 

розглядає використання невербальної комунікації з погляду культурної 

належності її носіїв. У межах соціологічного підходу невербальна мова вивчається 

в сукупності з соціальними факторами, що впливають на його використання. 

Семіотичний підхід розглядає невербальну комунікацію як системи невербальних 

знаків, що мають певне значення. Лінгвістичний підхід фактично почався з праць 

Р. Л. Бердвістела, який запропонував сам термін «кінесика» [Birdwhistell]. 

Під невербальною комунікацією в широкому сенсі слова розуміється такий 

вид передавання інформації, який може здійснюватися будь-якими способами, 

відмінними від вербальних. Поняття невербальної комунікації залежить від 

багатьох складників, до числа яких належать навмисність, усвідомленість, а також 

побудова самої вербальної мови. У вузькому розумінні невербальна комунікація є 

комунікативним процесом передавання інформації, що має нелінгвальну основу, 

але тісно пов'язаний із лінгвальними засобами.  

Існують різні класифікації невербальних засобів. Згідно з американськими 

дослідниками М. Неппо і Д. Холу, невербальні сигнали можна зарахувати до двох 
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основних категорій. До першої входять власне невербальні елементи – рухи і пози, 

жести, дотики, вираз обличчя і погляд. До другої категорії належать елементи 

паралінгвальні [Knapp, Hall 2013]. 

Дослідження невербальної комунікації з позицій лінгвістики є різнобічнім і 

стосується різноманітних її аспектів. Аналізується невербальна комунікація у тій 

чи іншій професійній царині або жанровій сфері: у роботі вчителя [Єфимова 2005], 

викладача, лектора [Кривих 2009; Ніколаєва 1972], актора [Ямпольский 1994]; в 

органах місцевого самоврядування [Беккер 2002], у діяльності лікаря-дефектолога 

і в мові глухих [Зайцева 1974; Зайцева, Фрумкина 1981]. 

Частина досліджень присвячена проблемам співвідношення вербальної та 

невербальної поведінки людини у специфічних комунікативних умовах: у ситуації 

брехні, вибачень, даванні свідчень і т. ін. [Асланбекова 2013; Єгоров 2000; 

Туфанова 2013]. 

У багатьох дослідженнях учені торкаються питань національної, гендерної, 

культурної специфіки невербальної комунікації. Досліджувалися універсальні й 

національні елементи у невербальній поведінці представників різних культур 

[Багдасарова 2006], функціонування невербальних компонентів комунікації в 

ритуалах австралійців [Мосс 1996], аспекти передавання невербальної поведінки 

франкомовних африканців у практиці художнього перекладу [Коваль, Тьямов 

1998], гендерні особливості поведінки французів на матеріалі художньої прози 

XVII-XX століть [Баришнікова 2004], деякі елементи проксеміки і кінесики носіїв 

німецької та російської мов [Галічев 1984], невербальний складник поведінки 

японців [Пронников 1999, Ладанов 1996; Тумаркин 2001], специфіка невербальної 

поведінки китайців [Сорокін, Марковіна 1988]. У дослідженнях Н. В. Дутова 

[Дутов 2014] поєднуються національний, гендерний та культурний аспекти (на 

прикладі зіставлення російської, англійської та китайської лінгвокультур). Саме в 

цьому напрямі ми проводимо наше дослідження в межах аналізу невербальних 

засобів вираження згоди / незгоди франкомовними комунікаторами. 

Розглянемо детальніше компоненти невербального спілкування. 
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Г. Ю. Крейдлін, автор книги «Невербальна семіотика: мова тіла і природна 

мова» [Крейдлін 2004] наводить перелік наук, з яких складається невербальна 

семіотика. Це такі наукові сфери: 

1) паралінгвістика – наука про звукові коди невербальної комунікації; 

2) кінесика – наука про жести і жестові рухи, про жестові процеси і жестові 

системи; 

3) окулесика – наука про мову очей і візуальну поведінку людей під час 

спілкування;  

4) аускультація – наука про слухове сприйняття звуків і аудіальну поведінку 

мовців у процесі комунікації;  

5) гаптика – наука про мову дотиків і тактильну комунікацію;  

6) гастика – наука про знакові й комунікативні функції їжі та напоїв, про 

приймання їжі, культурні та комунікативні функції продуктів споживання їжі та 

частувань;  

7) ольфакція – наука про мову запахів, зміст, що передається за допомогою 

запахів, і ролі запахів у комунікації; 

8) проксеміка – наука про простір комунікації, її структуру та функції; 

9) хронеміка – наука про хронос комунікації, про структурні, семіотичні й 

культурні функції часу (тривалості, одиничності, протяжності і т. ін.); 

10) системологія – наука про системи об'єктів, якими люди оточують свій 

світ, про функції і зміст, які ці об'єкти виражають у процесі комунікації» [Крейдлін 

2004, с. 22]. 

Усі ці наукові сфери і становлять основу лінгвістичної наукової сфери – 

невербальної комунікації. 

Невербальна комунікація нерідко називається паралінгвістичною, тобто 

такою, що перебуває за межами галузі лінгвістики, але пов'язаною з нею. До 

паралінгвістики входить мова жестів і звукові коди. 

З іншої точки зору, паралінгвістикою вважається не сама невербальна 

комунікація, а лише її частина – звукові елементи, що не належать до мови, але 

супроводжують мову. Е. Лич висловлює думку про те, що межа між вербальною і 
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невербальною комунікацією досить нечітка. Наприклад, інтонація, що є 

лінгвістичним елементом, водночас являє собою паралінгвальний елемент [Leach 

1972, р. 315-344]. 

Тобто, паралінгвістика становить окремий розділ невербальної семіотики 

і предметом її вивчення є парамова – додаткові до мовного звукові коди, (до 

мовного – звукові коди) включені в процес мовної комунікації і які можуть 

передавати в цьому процесі смислову інформацію» [Миколаєва 1966, с. 65-67]. 

Іншими словами, паралінгвістика вивчає звукові засоби, які супроводжують мову, 

але не належать до мови – тон мови, гучність, інтонація, темп, паузи, заповнювачі 

пауз, а також такі ознаки голосу, як тембр, висота, діапазон, особливості вимови 

індивіда, які можуть бути зумовлені діалектною специфікою або індивідуальними 

особливостями – хриплістю голосу, шепотом, прицмокуванням і т. ін. Парамова 

допомагає інтерпретувати слова і фрази, іноді перевертаючи їх на прямо 

протилежні. Вони є функціональним компонентом мовленнєвої діяльності, 

включеним в будь-яку мовленнєву взаємодію [Колшанскій 2010, с. 32]. 

Інтонаційні характеристики мови є важливими паралінгвальними 

елементами. Вивчення інтонації пов'язується з іменами Л. В. Бондарко, 

Е. А. Бризгунової, Л. П. Блохіної, Л. Р. Зіндера, Л. В. Златоустова, 

Ю. Г. Лебедєвої, Т. М. Ніколаєвої, Н. Д. Свєтозарова, Н. С. Трубецького 

[Бондарко 1991; Бризгунова 1963, 1977; Блохіна 1977; Зіндер 1979; Златоустова 

1997; Лебедєва 1986; Ніколаєва 1966; Свєтозаров 1982; Трубецкой 1960]. 

Існує дві точки зору на вмотивованість вибору паралінгвальних засобів 

оформлення мовлення. Одні лінгвісти вважають, що вибір мовцем того чи іншого 

паралінгвального засобу, на відміну від лінгвальних засобів, відрізняється 

непередбачуваністю. Інтонаційне оформлення запитання, що є передбачуваним і 

визначається системою мови, має вважатися лінгвальним засобом, натомість його 

тембральне забарвлення – заздалегідь невідоме і є паралінгвальним засобом 

[Конецкая 1994, с. 77]. 

Відповідно до іншого погляду, критерієм виділення паралінгвальних засобів 

є не їхня довільність, а той факт, що вони не входять в систему фонологічних 
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протиставлень мови, хоча є обов'язковими для реалізації в мові. Паралінгвальні 

засоби можуть виконувати такі функції стосовно вербального складника 

висловлювання: внесення додаткової інформації (у тому числі суперечної 

вербальній, як у випадках виголошення тексту, що містить позитивну оцінку); 

заміщення вербального елемента (наприклад, використання негативного жесту); 

поєднання з вербальними засобами для вираження загального змісту. 

Ф. Поятос виокремлює чотири основні паралінгвістичні категорії – 

параметри звучання, кваліфікатори, розрізнювачі (диференціативні) і 

альтернанти.  

До параметрів звучання належать, наприклад, мелодика, градація 

інтенсивності звуку, тривалість пауз і складів, темп, ритм, висота тону та ін.  

До кваліфікаторів відносяться різноманітні за своїми властивостями і 

зазвичай свідомо створені людиною звукові ефекти, додаткові до мови 

модифікатори, спрямовані на досягнення певної комунікативної мети. Поява 

кваліфікаторів у комунікативному акті зумовлена безліччю біологічних та інших 

причин, які поки не піддаються повному і несуперечливому обчисленню. Так, 

наприклад, голос може бути скрипучим сам по собі, завдяки певним фізіологічним 

особливостям – аномаліям у будові мовного апарату, а може ставати скрипучим в 

актуальному мовленні, якщо його власник має намір за допомогою такого голосу 

висловити презирство до співрозмовника або хоче познущатися з нього. 

Третя паралінгвістічна категорія – це розрізнювальна, або диференціативна. 

Прикладами розрізнювальної служать зітхання, позіхання, кашель, плач, ридання, 

свист, сміх, шмигання носом, гикавка і багато інших різного роду патологічних 

звукових варіантів, тобто звуків, властивих хворим і не характерних для людей 

здорових; паралінгвальні звукові і голосові засоби, що регулярно співвідносяться 

з обманом, маніпуляцією або мовною грою, звуки, що розрізняють фізіологічні 

реакції найрізноманітніших функціональних типів. 

До альтернантів належать так звані кінетично-голосові форми горлових 

прочисток, клацань, фарингальний і ларингальний інгрес і ексгрес (вхід повітря в 

легені і вихід його з легенів). Альтернанти – це шипіння і сипіння, звуки, що 



 51 

виникають при вдиханні повітря, звуки – наповнювачі пауз гм, мм, е-е і т. ін., 

звуки, які добуваються при зімкнутих зубах або широко відкритому роті, звуки від 

тертя і тисячі інших. Кожна мова і кожна культура володіють колосальним числом 

альтернант, які утворюють своєрідний лексикон і постійно беруть участь в 

комунікації [Poyatos 1988, р. 58]. 

Друга категорія за класифікацією Г. Ю. Крейдліна, яка є центральною 

сферою невербальної семіотики, – кінесика. У широкому сенсі слова вона 

розуміється як наука про мову тіла і його частини, у вузькому сенсі – як учення 

про жести, до яких належать жести рук, мімічні жести, рухи голови і ніг, пози і 

знакові рухи тіла [Крейдлін 2002] [Демушкіна 2015, с. 220]. До кінесичних можуть 

бути зараховані елементи фізіологічного (жести, міміка, пози, погляди) і 

соціокультурного (культурно обумовлені жести) походження [Садохин 2009, 

с. 152-153]. 

П. Екман і В. Фрізен розрізняють п’ять основних категорій кінесики: 

емблеми, ілюстратори, адаптори, регулятори й емоції: 

• емблеми мають вербальний еквівалент. Наприклад, кивок головою, який 

є невербальним елементом-емблемою, має відповідний йому мовний елемент, що 

виражає згоду;  

• ілюстратори служать інтенсифікаторами мови. З їх допомогою можна 

підкреслити важливі аспекти вербальної комунікації; 

• адаптори – жести, що служать адаптацією до навколишнього 

середовища. Адаптори спрямовані на зняття внутрішнього дискомфорту; 

• регулятори – невербальні елементи, що регулюють процес комунікації; 

• емоції є вираженням внутрішнього стану мовця і можуть проявлятися 

різними способами [Ekman, Friesen 1969, р. 49-97]. 

Критеріями розрізнення вищевикладених категорій служать їх 

використання та походження. Категорії кінесики відіграють чи не основну 

функцію у невербальному вираженні згоди / незгоди. 
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Окулесика вивчає поведінкові аспекти очей та використання погляду як 

одного зі способів невербальної комунікації. Погляд може передавати 

домінування, покору, зацікавленість, незгоду, позитивне або негативне враження. 

Очі відіграють надзвичайно важливу роль у різних контекстах: 

фізіологічному, психологічному, релігійному, сексуальному та багатьох інших. 

Кожна культура і кожен народ розробляють типові моделі «очної» поведінки і 

стереотипні способи їх вербалізації.  

Аускультація як елемент невербальної семіотики є новітньою 

дисципліною. Вона зосереджується на аналізі того, що суб’єкт чує, коли слухає, 

як саме він визначає, яка інформація із мовлення співрозмовника важлива. 

Аудіальна поведінка мовця безпосередньо впливає на мотивацію мовця до 

вираження згоди чи незгоди. 

Гаптика як наука про тактильну комунікацію вивчає дотики комунікатора 

до себе і до реципієнта. Деякі вчені визначають гаптику як складник кінесики. 

Проксеміка як наука про просторове оформлення комунікації має значення 

під час аналізу невербальних засобів вираження згоди і незгоди у вузькому аспекті 

– при вивченні цього питання у певних соціальних групах комунікаторів. У цьому 

контексті ми аналізуємо такі компоненти проксеміки, як дистанція, особистий 

простір, груповий простір, кут спілкування. 

Хронеміка як наука про часові характеристики спілкування також цікавить 

нас для аналізу соціо-вікових груп комунікаторів. Час і тривалість різних 

комунікативних ситуацій упливають на формування власного погляду на стан 

речей. Сприйняття та використання часу є важливою частиною невербальної 

комунікації. 

Ми погоджуємося із науковцями, які виділяють додаткову категорію 

невербальних засобів спілкування – екстралінгвістичну, яка включає атипові 

особливості вимови – мовленнєві паузи, недоліки вимови (заїкання, шепелявість 

тощо), зітхання, плач, сміх і т. ін.  

Особливий інтерес становить мовчання, яке трактують і як паралінгвістичну 

категорію, і як особливий вид комунікації, як нульовий мовленнєвий акт, певну 
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стратегію поведінки людини або ж національно-специфічний феномен. Вивчення 

мовчання почалося відносно недавно – наприкінці XX століття. Спочатку 

мовчання розглядалося з філософської точки зору. Існує безліч афоризмів, які 

належать різним культурам, що так чи інакше характеризують мовчання. 

Лінгвістика розглядає феномен мовчання як відсутність слів, які передбачалося 

почути в певній комунікативній ситуації. Мовчання слід відрізняти від пауз, які 

співрозмовники роблять протягом розмови. 

Виділяють три основні форми мовчання – психологічне, комунікативне, 

соціокультурне – залежно від тривалості. Психологічне мовчання триває недовго. 

Воно трапляється під час розмови і пов'язане з тимчасовим замішанням, браком 

слів і т. ін. Комунікативне мовчання пов'язане з чергуванням реплік 

співрозмовників. На думку Дж. Брунера, психологічне та комунікативне мовчання 

складно розрізнити, вони схожі за тривалістю і за функціями. Третій тип 

мовчання – соціокультурне, яке є своєрідною комбінацією психологічного і 

комунікативного мовчання, оскільки соціокультурні чинники можуть впливати на 

інші типи [Bruneau 1973, р. 27]. Комунікативні ситуації і соціальні статуси 

зобов'язують людей зберігати мовчання в певних умовах [Tannen, SavilleTroike 

1985]. Індивіди, що наділені більш високим соціальним статусом, менш схильні 

зберігати мовчання, ніж їхні опоненти з менш високим соціальним статусом 

[Jaworski 1993; Kurzon 1992]. 

Виокремлюють більше 20 функцій комунікативного мовчання в 

діалогічному мовленні. Дж. Дженсен виділяє п’ять основних функцій мовчання: 

• мовчання як засіб вираження толерантності. Комунікант воліє промовчати, 

ніж висловити свою протилежну думку експліцитним шляхом; 

• мовчання як засіб вираження байдужості, незацікавленості, що надає 

мовчанню швидше негативну семантику; 

• мовчання як свідчення нестачі знань або інформації за заданою тематикою;  

• мовчання, що виконує оцінну функцію (співбесідник висловлює мовчанням 

згоду або незгоду з ініціативною реплікою);  
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• мовчання як вираження бажання подумати, правильно сформулювати свої 

думки [Jensen, 1972, р. 251]. 

Залежно від комунікативної ситуації мовчання може виконувати функцію 

згоди або незгоди з думкою співрозмовника [Johannesen 1974, р. 25-35]. Саме цей 

аспект мовчання і є одним із об’єктів аналізу у третьому розділі дисертації.  

Особливу увагу як елемент невербальної комунікації привертає сміх. 

Недавнє дослідження Л. Дженкінс засвідчило, що сміх є не просто вираженням 

почуттів і емоцій людини, а й звичайної реакцією на певні стимули в процесі 

діалогічного спілкування. Сміх може бути викликаний різними причинами: темою 

розмови, манерою співрозмовника вести діалог, особистими мотивами мовців. 

Манера вести діалог може бути спрямована на викликання сміху у співрозмовника 

з метою розрядити атмосферу і створити дружню обстановку. Подібні стимули 

Л. Дженкінс називає laugh particles [Jenkins 2015, р. 298-309]. Сміх може бути 

викликаний сміхом партнера-співрозмовника з метою підтримати його. У такому 

разі сміх не є природною реакцією вираження емоцій, а лише підтримує емоції 

співрозмовника. 

У нашому дослідженні ми аналізуємо паралінгвальні, кінетичні, окулесичні, 

аускультативні, гаптичні засоби вираження згоди / незгоди франкомовними 

комунікаторами. Проксеміка, хронеміка та системологія є важливими складовими 

частинами комунікативної ситуації вираження згоди / незгоди.  

 

1.4. Загальна характеристика категорії згоди / незгоди 

У зв'язку з розвитком інформаційних технологій і розширенням кордонів 

комунікативного простору зростає роль досліджень моделей спілкування та 

комунікативно-прагматичного потенціалу мовних засобів, які репрезентують 

інтенції мовця. Однією з фундаментальних комунікативних категорій, що мають 

універсальний характер, є інтенція згоди / незгоди. Згода/незгода – це ключові 

поняття в загальнолюдському мовленнєвому контакті між мовцем і слухачем. 

Поняття згоди / незгоди, залежно від обставин, ситуації, а також від того, в якому 

вигляді її представлено – письмовому чи усному, можна трактувати по-різному. 
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Згода в міжособистісних стосунках, під час спілкування, тобто в процесі 

утворення мовленнєвого акту, визначається як позитивна відповідь або реакція на 

думку чи волевиявлення співрозмовника. Незгода передбачає негативну реакцію 

на слова адресанта чи несхвалення його слів.  

Мовленнєві акти згоди і незгоди, що часто використовуються в діалогічному 

мовленні, можуть виражатися як вербальними, так і невербальними елементами, а 

також їх сукупністю. «Згода» вперше виникає як філософська категорія, що 

позначає гармонію, узгодження протилежних елементів. Далі, у середньовіччі, цей 

концепт безпосередньо пов'язують із теорією освіти і функціонування держави на 

основі загального договору або «злагоди». 

Поняття згоди трапляється в працях таких мислителів, як Гоббс, Дж. Локк, 

Ж. Ж. Руссо, Вольтер, І. Кант [Алиев 2001, с. 12]. У логіці концепт «згода» 

розглядався насамперед як концепт істинності судження. У лінгвістиці інтерес до 

поняття згоди як типу мовленнєвого акту став розвиватися в другій половині 

XX століття у зв'язку з розвитком діяльнісного уявлення про мову як про 

взаємодію між мовцем і слухачем. У 60-70-х роках XX сторіччя вчені – 

представники Оксфордської школи (Дж. Остін, Дж. Серль, Г. П. Грайс) 

звернулися до вивчення повсякденної людської мови в природних умовах її 

функціонування [Searle 1994]. 

Лінгвісти, які досліджують цю мовну проблему, сформулювали загальні 

тези, що характеризують мовленнєвий акт згоди. По-перше, мовленнєвий акт 

згоди необхідно вивчати в контексті, тобто в діалогічній єдності, у яку він входить. 

Репліка-ініціація багато в чому впливає на репліку-відповідь. Вона визначає 

можливий спектр лексичних та граматичних елементів, тон і особливості 

невербальної комунікації. По-друге, концепт «згода» служить для вираження 

схвалення точки зору співрозмовника. Ухвалення думки співрозмовника може 

бути повне і неповне, категоричне і некатегоричне, але воно повинно мати 

позитивну семантику. По-третє, у семантичному плані в цій категорії 

віддзеркалюється модальна оцінка висловлювання партнера комунікації з погляду 
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відповідності дійсності. Саме тому в числі основних засобів вираження згоди 

використовуються модальні слова і модальні частки. 

Згода – це констатація правильності та прийнятності думки співрозмовника, 

оцінка цієї думки як відповідної дійсності, вираження подібності позицій, 

поглядів комунікантів. До концепту згоди належать різні види позитивної реакції: 

підтвердження, схвалення, дозвіл, обіцянка, договір, поступка, а також часткова 

згода і непевна згода. М. К. Любимова розділяє ці типи значення на дві групи – 

повна і неповна згода. Під повною згодою ми розуміємо згоду, «коли думки, намір, 

бажання адресанта повністю збігається з думкою, наміром, бажанням адресата, що 

виражається в репліці-реакції». «Неповна згода – це така згода, коли думки, намір, 

бажання адресанта збігаються з думкою, наміром, бажанням адресата, але 

комунікант у репліці-реакції висловлює певну умову, за якої він погодиться зі 

співрозмовником, або в згоді мовця наявна невпевненість у думці 

співрозмовника» [Любимова, 2002, с. 54].  

Концепт «незгода» також виникає як філософська категорія. Стародавні 

мислителі використовували її для вираження своєї точки зору і свого тією чи 

іншою мірою негативного ставлення до попередніх теорій. Згідно з філософським 

трактуванням Жака Рансьєра, незгода – це «суперечність», «конфлікт», 

«розщеплення» [Рансьер 2013]. У лінгвістиці поняття незгода стало активно 

вивчатися в зв'язку з так званим «лінгвістичним поворотом», коли відбулося 

визнання пріоритету мови, активне вивчення діалогічного мовлення. Як правило, 

мовленнєвий акт незгоди вивчався в тих самих працях, що і мовленнєвий акт 

згоди. Мовленнєвий акт негативної реакції – це реактивний акт, що передає 

негативне ставлення мовця до дії або висловлювання співрозмовника, який являє 

собою інформативне, оцінювальне або імперативне висловлювання з різними 

емоційними відтінками (осуд, несхвалення й інші) і має в мові певне втілення 

[Архипова]. Мовленнєвий акт незгоди висловлює певною мірою негативне 

ставлення до дії чи висловлювання співрозмовника, супроводжуючи це ставлення 

різними емоційними відтінками. Під мовленнєвим актом незгоди в діалогічному 
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мовленні розуміється акт, який об'єднує всі види негативної реакції: спростування, 

заперечення, засудження, вираження невдоволення, несхвалення. 

Згода / незгода організовує текст, у якому відображається збіг / розбіжність 

позицій комунікантів. Особливості логічної будови комунікації зумовлюють згоду 

або незгоду партнера з початковою тезою комунікативного акту. А. Д. Зербіно 

зауважує, що окрім лінгвістих засобів вираження згоди або незгоди, вагомими є 

паралінгвістичні фактори, що спрямовані на виявлення реакцій комуніканта на 

відповідний мовленнєвий акт у сенсі згоди або незгоди» [Зербіно]. 

Згода і її антипод – незгода – являють собою мовні акти, реалізація яких 

входить до комунікативної потреби мови: комунікант, висловлюючи своє 

ставлення до події (факту), прямо чи опосередковано погоджується з думкою 

співрозмовника або, навпаки, заперечує її, намагаючись переконати його в 

протилежному [Веденина]. 

Згода – це категорія, яка служить для прийняття, схвалення погляду мовця. 

Згоду можна ототожнити з позитивною відповіддю на запитання, дозвілом на що-

небудь; взаємною домовленістю, порозумінням; спільністю поглядів, думок; 

одностайністю [Зербіно]. 

Окрім того, концепт «згода», узагальнений за своїм змістом, може мати 

п’ять більш конкретизованих виявів – дозвіл, підкорення, домовленість, визнання 

істини та подібність точок зору.  

Як зауважує Афанасьєв, мовленнєвий акт незгоди – це реактивний 

мовленнєвий акт, що виражає негативне ставлення мовця до дії або висловлення 

співбесідника, що характеризується оцінністю або імперативністю висловлення з 

різними емоційними відтінками (судження, несхвалення тощо) [Афанасьев 1965, 

с. 44].  

Згода / незгода є універсальним поняттям і однією з форм існування мови. 

Різноманітність засобів вираження згоди / незгоди в мові породжує необхідність 

їх систематизації, визначення загальних закономірностей і виявлення найбільш 

продуктивних способів. Опис семантичної категорії згоди / незгоди як складної 

системи має багатосторонній характер. Він пов'язаний із впливом різних чинників, 
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що дозволяють об'єктивно позначити змістову структуру згоди / незгоди, 

збагатити концепції, гіпотези і методи. 

Категорія згоди / незгоди відображає концептуальне світосприйняття 

людиною реальної дійсності та може передаватися як за допомогою вербальних 

дій, так і невербально (жести, міміка, постава тіла тощо). 

Згоду / незгоду можна виразити як прямим, так і непрямим способом. Пряма 

згода / незгода виходить з буквального змісту речення. У прямих висловлюваннях 

мовленнєвий акт згоди / незгоди виражається експліцитно, тобто пряме 

висловлення згоди / незгоди може бути виражене засобом перформатива.  

Непрямий мовленнєвий акт згоди / незгоди проявляється як роздвоєння між 

значенням і змістом висловлення, між тим, що виражається, і тим, що мається на 

увазі. Комунікант здійснює одну мовну дію, але при цьому він має на увазі іншу. 

«У непрямому висловленні компонент згоди / незгоди міститься в пропозиції. 

Непрямий мовленнєвий акт згоди / незгоди характеризується імпліцитним 

засобом вираження самої згоди / незгоди» [Герасименко 2000, с. 45]. 

Дослідники виділяють від п'яти до семи ступенів градації, що ведуть від 

згоди до незгоди або навпаки. Найбільш очевидним видається виділення п'яти 

ступенів, від «цілком згоден» до «цілком не згоден», які називають «шкалою 

Лікерта» (за іменем автора психометричних вимірювань), часто застосовується в 

анкетах та анкетних дослідженнях [http://fr.wikipedia.org/wiki/Échelle_de_Likert]: 

1. Pas du tout d’accord – Зовсім не згодний. 2. Pas d’accord – Не згодний. 3. Ni en 

désaccord ni d’accord – Важко відповісти. 4. D’accord – Згодний. 5. Tout à fait 

d’accord – Цілком згодний. 

Отже, категорія згоди / незгоди відображає концептуальне світосприйняття 

людиною реальної дійсності і вважається одним із найважливіших засобів 

функціонування мовних одиниць. Згода/незгода – це повний або неповний збіг чи 

розбіжність концептуальних позицій суб'єктів. Висловлювання зі значенням 

згоди / незгоди являють собою мовні одиниці, специфічна функція яких у 

мовленні полягає у вираженні згоди або незгоди з реплікою співрозмовника. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Échelle_de_Likert
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Мовленнєвий акт згоди / незгоди є актом вербальної взаємодії мовця і 

слухача, іллокутивною метою якого є маркування сказаного співрозмовником як 

такого, що відповідає / не відповідає дійсності або інтересам (можливостям) 

мовця. 

 

1.5. Диференціація понять «експліцитне» та «імпліцитне» значення, 

імпліцитне вираження згоди / незгоди 

Якщо вивченню експліцитної явно вираженої згоди / незгоди присвячено 

немало лінгвістичних досліджень, то імпліцитні позитиви / негативи передають 

значення згоди / незгоди повніше, багатше, влучніше. Комуніканти користуються 

при цьому іноді менш очікуваними, а тому досить оригінальними конструкціями. 

Імпліцитна реакція, позитивна чи негативна, на наш погляд, несе більше емоційне 

навантаження, ніж експліцитна. Приховане у висловлюванні значення згоди / 

незгоди збагачується додатковими відтінками іноді остраху або люті, 

зніяковілості або ввічливості тощо. 

У найбільш широкому сенсі імпліцитним є все те, що не виражено 

експліцитно. Імпліцитні значення – це другорядні значення, які можуть бути 

логічно виокремленими з речення. Подібні значення в мові характеризуються 

певною різноманітністю і досить важко піддаються класифікації. Імпліцитні 

значення – це вторинні, неявні значення; інформація, яка повинна бути самостійно 

логічно виведена співрозмовником з ініціальної репліки. Трактування терміна 

«імпліцитний» різними словниками французькою, російською та англійською 

мовами в цілому аналогічна. Отож, абсолютно у всіх визначеннях імпліцитного 

відсутність формального вираження певного значення є основною ознакою його 

імпліцитного вираження. Одними з основних ознак виділяється також «неявність» 

і «прихованість» імпліцитних значень. І, зрештою, третьою найважливішою 

ознакою імпліцитного значення є його належність як суб'єктові, так і об'єкту мови 

і пряма залежність від них обох. Саме суб'єктивність і ситуативність і, як наслідок, 

неоднозначність кожного конкретного імпліцитного значення створює очевидні 

труднощі при інтерпретації таких значень.  
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Коли мова йде про відмінність експліцитно і імпліцитно вираженої 

інформації, О. Дюкро в кожному окремому реченні виділяє два різних 

компоненти: лінгвістичний і риторичний. Лінгвістичний компонент являє собою 

буквальний смисл речення, тобто найбільш загальне значення, властиве йому 

незалежно від будь-якого контексту. Риторичний компонент – це ефективне 

значення висловлювання, що являє собою накладення буквального значення 

речення на конкретні особливості ситуації, у якій воно вимовляється [Ducrot 1969, 

с. 32].  

У багатьох тлумачних словниках французької та англійської мов також 

сказано про риторичний складник того, що виражається імпліцитно: 

«implicit (англ.) – not stated directly, but expressed in the way that someone 

behaves, or understood from what they are saying» = те, що висловлено непрямо, але 

спонукає до певних дій або розуміння [McMillan English Dicitionnary for Advanced 

Learners 2007].  

Використання імпліцитних прийомів, як пише П. Серіо слідом за О. Дюкро, 

також може бути розглянуто як засіб, за допомогою якого люди уникають 

розмовляти відкрито про деякі табу – ефективність цього засобу полягає «у 

самому факті того, що будь-яке експліцитне твердження стає при цьому темою для 

можливих дискусій: усе висловлене можна оскаржити» [Серио 2002, с. 363; Ducrot 

1972, р. 6].  

Ж.-П. Бронкар (Bronckart) говорить про те, що експліцитне значення 

речення становить концептуалізовану, закодовану навколишню дійсність. Аналіз 

експліцитного сенсу висловлення в цілому є його морфо-семантичним аналізом, 

тоді як різноманіття імпліцитних складників змісту речення відкриває нові 

можливості для аналізу змісту всього висловлення шляхом розшифрування цих 

складників або їх інтерпретації [Bronckart 1987, р. 34]. Думка про те, що кожне 

висловлення, що має імпліцитне значення, містить конкретні синтаксичні та 

лексичні елементи, що дають змогу «розшифрувати» такі значення, наводиться і в 

роботі П. Серіо [Серио 2003]. 
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Отже, аналізуючи імпліцитні значення, можна виділити два основні 

складники цього поняття: 

– по-перше, відсутність формального вираження певного змісту; 

– по-друге, екстралінгвальний складник, що враховує особливості конкретної 

ситуації і визначає загальне значення висловлювання як мовленнєвого акту. 

Л. Б. Головаш у своїй роботі, присвяченій досліджуваній проблемі, зазначає, 

що стратегія ухилення від прямої відповіді в ситуації діалогічного спілкування є 

типом поведінки, що дозволяє реалізувати дипломатичний сценарій мовної 

взаємодії і являє собою ланцюг рішень мовця, комунікативного вибору ним 

мовних дій і мовних засобів, що дають можливість завуалювати, приховати 

істинний сенс репліки-відповіді або зовсім ухилитися від прямої відповіді 

[Головаш 2008]. Ця стратегія реалізується, на думку автора, дванадцятьма 

тактиками – локальним прийомами і лініями мовної поведінки:  

– тактикою повторів і перезапитування; 

– тактикою затримки відповіді;  

– тактикою пом'якшення категоричності відповіді; 

– тактикою узагальнення;  

– тактикою потакання;  

– тактикою власне імпліцитної відмови;  

– тактикою ігнорування;  

– тактикою іронії;  

– тактикою натяку;  

– тактикою умови; 

– за допомогою використання невербальних компонентів мови; 

– за допомогою комбінованих тактик (поєднання всіх перерахованих вище 

тактик). 

Імпліцитне вираження згоди / незгоди у відповідь на ініціальну репліку 

проявляється завдяки взаємодії висловлювань у діалозі. Імпліцитна згода / незгода 

носить похідний характер, залежить від контексту [Багдасарян 1977, с. 97]. 

Імпліцитна згода / незгода проєктується в попередній репліці, створюючи 
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«ситуацію-основу» для згоди / незгоди, яка реалізується в репліці-реакції. 

Імпліцитне вираження згоди / незгоди будується на додаткових, контекстуальних 

значеннях слів, словосполучень, цілих висловів. Імпліцитна згода / незгода 

привносить зовсім нові відтінки в сприйняття діалогічного тексту. Однак 

внутрішній сенс згоди / незгоди, його семантичних відтінків формується і 

сприймається за допомогою певних, іноді специфічних, вербально виражених 

засобів.  

 

Висновки до першого розділу 

 

Основні погляди фахівців на проблему мовної норми та французької літературної 

мови зокрема з позицій соціальної лінгвістики підтверджують наявність у мові різних 

норм, що допускають варіювання. Сама ж варіативність мовної норми пов'язана із 

соціально-комунікативною системою мови, що реалізується в різних формах існування 

національної мови. Мовна варіативність розглядається як система територіальних і 

соціальних варіантів. 

Мовні соціальні варіанти, що становлять типи кодування (у формі мовних знаків, 

невідповідності зовнішньому вигляду), інтенції суб'єктів характеризуються специфікою 

реалізації своїх функцій: конспіративною, емоційно-експресивною, функцією коду-

пароля. 

За характером вираження згоди / незгоди поділяються на експліцитні та імпліцитні. 

Експліцитна згода/незгода характеризується наявністю в ній вербальних засобів 

вираження гармонії/дисгармонії поглядів співрозмовників. В імпліцитній реакції такі 

очевидні вербальні засоби відсутні. Імпліцитна згода/незгода існує лише в контексті. 

Згоду/незгоду можна виразити за допомогою вербальних і невербальних засобів, 

як імліцитно, так і експліцитно. 



 63 

РОЗДІЛ 2. ВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЗГОДИ / НЕЗГОДИ 

ЗГІДНО ІЗ СОЦІАЛЬНОЮ ХАРАКТЕРИСТИКОЮ МОВЦЯ 

 

2.1. Гендерні особливості вираження згоди / незгоди у французькій мові 

2.1.1 Гендер, його співвіднесення із поняттями статус, роль.  

Узагальнюючи наукові праці зарубіжних учених стосовно визначення 

значення терміна «gender», його можна розглядати як одну з головних соціально-

демографічних категорій, що фіксує осіб різної статі. 

Дуже часто поняття «гендер» як основна категорія суспільствознавства є 

соціальною конструкцією, що використовується для дослідження основ 

соціальності та її форм. Таким чином, гендер, з одного боку, визначається як 

сукупність соціальних проявів, а з іншого — як прихований культурний зміст 

статі, що включає загальноприйняті соціальні та культурні уявлення стосовно 

його ролі та значення. У зв’язку з тим, що соціальна стать визначається 

соціальною практикою, у суспільстві фіксуються певні норми поведінки, що 

вимагають виконання конкретних гендерних ролей. Як наслідок – у свідомості 

певного суспільства виникає чітке уявлення про існування «чоловічого» і 

«жіночого».  

Поняття «гендер» визначається також як технологія у контексті теорії 

гендерної системи. Вона вивчає значення соціальних інститутів, що реалізують 

владні стосунки статей у межах політичної, економічної та соціальної сфер 

життя, міжстатеві та внутрішньостатеві відносини. Така технологія уможливлює 

гендерний вимір приватної і публічної сфер соціуму та досліджує специфіку 

навчання й засвоєння гендерних норм. Так, Г. Рубін констатує, що статево-

гендерна система являє собою ряд угод, завдяки яким суспільство перетворює 

біологічну сексуальність на продукт активності людини. Розглядаючи статі як 

різні, взаємодоповнювальні та нерівні, гендерна система проявляє себе як 

технологія формування гендеру [Рубин 2000, с. 98]. 

Продовжуючи думку Г. Рубіна, А. Річ зауважує, що гендер – це технологія, 

що формує інститут статі та затверджує конкретні статеві ідентифікації. Це, зі 
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свого боку, створює певні статеві відмінності та вносить їх у стосунки 

«панування – підкорення». Гендерне протистояння, змодельоване суспільством і 

владою, стає добре помітним саме з позиції гендерної диференціації, що 

трансформує біологічні відмінності («sex») у соціальні («gender») [Теория и 

методология гендерных исследований 2001]. 

До гендерного дискурсу поступово почали долучатися науковці 

природничих, гуманітарних та суспільних наук: антропологи, етнографи, 

історики, фізіологи, психологи, педагоги, філософи, фізіологи та ін. Кожен із них 

зі своєї позиції намагався пояснити відмінності й сутність фемінного та 

маскулінного. Отже, починаючи із середини 70-х років, у західних університетах 

почали активно створюватися гендерні центри, що досліджували проблеми 

гендеру та гендерної рівності. 

В еволюції поняття «гендер» (від жіночих досліджень до власне гендерних) 

можна виділити три етапи: 

1. «Алармістський» – характеризується андроцентричним відхиленням у 

суспільних науках, критикою розуміння соціальних теорій із маскулінної точки 

зору, дефектністю традиційної епістемології. 

2. «Феміністської концептуалізації» – сприяв виникненню й закріпленню 

орієнтації у теорії та практиці фемінізму. 

3. «Постфеміністський» – характеризується організацією одночасно 

чоловічих і жіночих студій, внаслідок чого основу гендерного підходу становлять 

дві статі, їхні взаємовідносини, взаємозв’язок та взаємодетермінації із 

соціальними системами різних рівнів [Павличко 2002, с. 122]. 

Українські дослідники О. Гомілко та М. Свідло вважають, що поняття 

«sex» (біологічна стать, котра визначає біологічні відмінності між чоловіком і 

жінкою – генетичні, гормональні й анатомічні) та «gender» (своєрідна 

«соціостать», соціальна конструкція, що позначає особливості соціальних 

стратегій) дають можливість провести так звану горизонтальну соціостатеву 

стратифікацію суспільства, на відміну від стратифікацій вертикальних – станової, 

класової та ін. На їхню думку, становлення поняття «гендер» пройшло три етапи 
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і відображає певні зміни та відповідні їм інтерпретації щодо природи статі 

[Гендер: реалії та перспективи в українському суспільстві 2003]. 

Американський антрополог Маргарет Мід майже сорок років вивчала 

примітивні народи басейну Тихого океану. У 1935 році вона опублікувала 

результати своїх досліджень, де описала способи чоловічої та жіночої поведінки, 

а також обґрунтувала їх залежність від принципів певної культури. М. Мід 

розглядає стать як природну характеристику людини, а гендер – як результат 

формування соціокультурної характеристики. Це була перша спроба 

розмежування статі та гендеру [Гендер: реалії та перспективи в українському 

суспільстві 2003]. 

Як зазначає І. Мунтян, гендер як базова наукова категорія, що є однією з 

основних у сучасній зарубіжній соціально-культурній теорії, має чотири 

основних обґрунтування: 

- руйнує стереотип про причинову залежність між біологічною природою 

та певними соціальними ролями; 

- розкриває взаємозв’язок внутрішньокультурних контекстів і форм 

суспільної організації зі структурою відносин статей; 

- описує як факт залежність системи відмінностей статей від владних 

систем; 

- обґрунтовує нагальну потребу здійснення аналізу самого процесу 

диференціації статей [Мунтян 2003, с. 225]. 

М. Зелінський та І. Краснюк вважають, що визнання наукою того факту, що 

соціальні відмінності між жінками й чоловіками не є біологічно зумовленими, а 

виникають у процесі соціалізації та формуються відповідно до наявних 

гендерних вимог суспільства (гендерних стереотипів) щодо того, якими мають 

бути жінки та чоловіки, сприяє появі в нашій країні нового напряму в соціальних 

знаннях – гендерології [Зелінський 2002, с. 179]. 

Отже, власне гендерні дослідження, що ґрунтуються на певній концепції 

гендеру, досить швидко почали впроваджуватися у переважній більшості сфер 

соціально-гуманітарного знання зарубіжними вченими. Можемо виокремити два 
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основні напрями в їхньому розвитку: перший – науково-дослідна діяльність, що 

реалізує основні принципи гендерного підходу, та другий – специфічна наукова 

діяльність у сфері освіти, що пов’язана з популяризацією нових (гендерних) 

знань. Це спричинило зміну гендерних стереотипів, що існували у суспільній 

свідомості, утвердження специфічних гендерних норм і цінностей, визначення 

сутності нових законів щодо гендерної соціалізації та становлення гендерної 

ідентичності особистості. 

 

2.1.2. Гендерна специфіка комунікації. 

Суспільство нав'язує чоловікам і жінкам різні ролі, що стереотипно 

приписуються йому/їй мовою соціуму, яка являє собою основний канал 

надходження соціокультурної інформації. Залежно від міри й способів впливу 

мови на гендерні особливості, формується ставлення соціуму до чоловіків і жінок, 

внаслідок чого виникають гендерні стереотипи – механізми, які закріплюють 

гендерні ролі від одного покоління до наступних. 

Як зазначає Т. Говорун, гендерні стереотипи становлять набір 

консервативних, загальноприйнятих норм і суджень, якими визначається 

соціальний статус жінок і чоловіків, їхні поведінкові норми, а також мотив їхніх 

учинків та характер потреб. Завдяки існуванню гендерних стереотипів 

закріплюються наявні гендерні відмінності і взаємовідносини [Говорун 2004, 

с. 201]. 

Наявність специфічних властивостей чоловічого й жіночого мовлення 

водночас передбачає й відсутність непроникних меж між «чоловічим» і 

«жіночим» мовленням. 

На гендерні особливості під час мовної комунікації чинять суттєвий вплив 

психічний склад, характер професії та соціальної ролі об’єктів дослідження. Як 

стверджують науковці, аналогічна роль відводилася й особливій 

диференційованій діяльності чоловіка й жінки в давньому світі: чоловік, якому 

відводилася роль мисливця, змушений був переважно мовчати, розважливо 

мислити та орієнтуватися у просторі, і жінка, котра виконувала роль домашньої 
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господині, виховувала дітей, що вимагало від неї певної вербальної активності 

[Гінгер 2003]. 

Саме таке розділення спричинило появу специфіки сприйняття в процесі 

комунікації: чоловіки здебільшого сприймають за допомогою лівої півкулі 

головного мозку, яка відповідає за аналітичне мислення людини та його вербальну 

реалізацію, жінки – не тільки лівою, а й правою півкулею, котра відповідає за 

обробку інформації, вираженої символами й образами, а не словами [Гінгер 2003]. 

Спостерігаючи за чоловічою і жіночою комунікативною поведінкою в 

моногамних і гетерогамних групах, науковцям вдалося встановити певні найбільш 

стандартизовані гендерні стратегії й тактики, залежні від різних підходів до 

інтерпретації навколишнього світу, які відображають гендерні особливості 

комунікативних процесів [Путрова 1999, с. 22]. 

Як засвідчують дослідження, переважній більшості жінок під час мовної 

комунікації характерне дотримання стилю співробітництва, чоловікам же – стилю 

конкуренції, а отже, кожному з них властиві специфічні манери спілкування: 

жінки зазвичай говорять почергово, чоловіки ж намагаються самоствердитися, 

встановити своє домінування. 

Як головну відмінність визначають ставлення до зворотного зв’язку: 

вважається, що жінці властиве сприймання зворотного повідомлення не так як 

реакції на саме повідомлення, а скоріше як знаку взаєморозуміння; чоловікові 

характерне сприймання такого повідомлення як інформації, що може мати 

розбіжності з їхнім світосприйманням, а тому сумнівне або й помилкове 

[Сидорская 1999, с. 26]. 

Відповідно, розрізняються й стилі мовлення чоловіка й жінки: чоловіче 

мовлення стриманіше, оскільки вони ретельно добирають іменники, прикметники, 

дієслова в процесі формування свого висловлювання. Для жіночого мовлення 

характерні витонченість слів, насиченість експресивно-забарвленими лексемами. 

Узагальнюючи сказане, можна констатувати, що чоловіки й жінки 

характеризуються використанням двох відмінних один від одного стилів у процесі 

створення свого висловлювання. Так, чоловіче мовлення вважається прямим, 
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твердим, дещо грубуватим, різким, прямолінійним, а жіноче – спокійним, 

довірливим, мирним, інколи навіть наївним. 

Гендерні стереотипи слугують відображенням суспільних поглядів на 

поведінку, якої очікують від чоловіків або від жінок. До прикладу: 

• Справжнім чоловікам варто приховувати свої емоції, вони мають бути 

лідерами, які не залежать ні від кого, а також фізично витривалими, 

несентиментальними, твердими й под. 

• Справжніх жінок характеризують терплячість, мудрість, сентиментальність, 

ніжність, тендітність, відсутність прагнення до керівництва тощо. 

Отже, гендерні стереотипи – це наше уявлення про чоловічу й жіночу 

традиційну гендерну роль, переконання соціуму в тому, як має поводитися жінка 

і як – чоловік; які якості вважаються чоловічими, а які – жіночими; якими видами 

діяльності можуть або не можуть займатися жінки, якими – чоловіки; які професії 

є жіночими, які – чоловічими тощо. 

Формування гендерних особливостей відбувається на різних соціально 

зумовлених рівнях, на основі яких створюється комунікативна поведінка 

індивідуума: «Під комунікативною поведінкою розуміємо сукупність норм і 

традицій спілкування народу, вікової, професійної та ін. групи» [Шевелева 2003, 

с. 123]. 

Визначити гендерні риси в ході вербальної комунікації можна, спираючись 

на детальний опис комунікативної поведінки на підставі певних характеристик, 

перш за все – комунікативної доброзичливості, емоційності, спроможності 

підтримати комунікативний контакт, співвідношення словесного й несловесного 

спілкування, жестикуляції, міміки, гучності, темпу ведення розмови та ін. 

Отже, гендерні особливості в ході мовної комунікації займають значне 

місце, а як основний критерій комунікативної поведінки вважаються саме 

стереотипні уявлення про комунікативні місії чоловіків та жінок у процесі 

міжмовної комунікації. 

Збіги та змішування різних суспільних та комунікативних гендерних ролей 

сприймають як загрозу для багатовікових соціальних традицій, чинники 
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руйнування чіткої ієрархічної моделі або відхилення від норми [Крейдлин 2002, 

с. 37]. 

Дослідження культурно-маркованих, індивідуалізованих рис взаємодії в 

людському соціумі вважається як найбільш продуктивна гендерна методика. 

Такі знання належать до особливо актуальних у межах сучасного 

міжкультурного простору, який підпорядкований світовим глобалізаційним 

процесам. Водночас «важливо встановити місце гендерного концепту в цілісній 

картині світу, а також з’ясувати специфіку віддзеркалення в мові стереотипів, 

пов’язаних зі статтю» [Говорун 2004, с. 181]. Однак на основі досвіду 

міжкультурної комунікації, соціальним процесам і устроям не вдається зрушити 

вікових традицій, які різними способами здатні виявлятися в мовленні на певних 

етапах. 

  

2.1.3. Гендерно зумовлені особливості вираження згоди / незгоди. 

У процесі дослідження гендерних особливостей вираження згоди / незгоди 

ми вважаємо за необхідне вивчити особливості актуалізації дискурсивних актів 

у мовленні представників протилежної статі. Дослідження чоловічого та 

жіночого мовлення передбачає виділення одиниці аналізу, якою у певному 

проміжку часу був мовленнєвий акт, що розглядається як загальноприйнята 

елементарна одиниця мовленнєвої діяльності [Почепцов 2009; Cерль 1986; 

Roulet 1995]. Проте за останні десятиліття неодноразово висловлювалася думка, 

що розроблена класифікація мовленнєвих актів не здатна належним чином 

пояснити усі факти живого людського мовлення, що перебувають у постійному 

розвитку [Бацевич 2010; Селиванова 2011]. Бурхливий розвиток дискурсології 

увів у коло дослідження нові прагматичні чинники вивчення мовлення, а саме 

фактор інтерактивності – залучення адресата та адресанта в дискурс. Як 

результат, у работах Г. Стіна [Steen 2003, р. 16] виділяється дискурсивний акт, 

базова одиниця діалогічного дискурсу, яка відрізняється від мовленнєвого акту 

комунікативною взаємодією обох учасників інтеракції. Використання терміна 

знаходимо також у статтях E. Руле [Roulet 1995], Ж. Гаррідо [Garrido 2003], 
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Р. Труає [Troyer 2008], В. Б. Кашкіна [Кашкин 2010], Л. В. Бронніка [Бронник 

2011], Л. П. Науменко [Науменко 2012]. Проте зазначені дослідники не 

пропонують теоретичного обґрунтування поняття типів дискурсивних актів, 

виокремлюючи фактор взаємодії комунікантів як особливо важливий. 

Дискурсивний акт ми трактуємо як одиницю мовленнєвого впливу, що 

включена в інтеракцію і являє собою ланцюжок мовленнєвих актів, які поєднані 

спільною телеологічною установкою в єдиний мовленнєвий блок, у якому 

сходяться, перетинаються і взаємодіють різні іллокутивні сили з різними 

(первинними та вторинними) прагматичними значеннями. Прагматичний 

потенціал дискурсивних актів виведено як від інтралінгвальних, так і від 

екстралінгвальних факторів, тому в актуалізації їхніх прагмасемантичних рис 

більша роль належить чинникам, які містять у собі такі екстралінгвальні 

компоненти ситуації, як комуніканти, час, місце, мету, завдання спілкування та 

ін. [Приходько 2010, с. 94]. 

Оскільки гендерна належність є важливою характеристикою комунікантів 

та важливим фактором комунікації, аналіз реалізується на матеріалі суцільної 

вибірки міжгендерних діалогів у відеоблогах на каналі youtube відомих влогерів 

Cyprien, Norman, Natoo.  

За даними аналізу нашого матеріалу, в міжгендерних діалогах відмічена 

актуалізація всіх п’яти типів дискурсивних актів: оферативів, 

конформативів/нонконформативів, акузативів, апологетивів та дидактивів.  

Найбільшу частотність в аналізованих діалогах і для М-учасників 

(чоловіків), і для F-учасниць (жінок) продемонстрували конформативні та 

нонконформативні дискурсивні акти, які ми трактуємо як реактивні мовленнєві 

дії, що використовуються як у кооперативному, так і в конфліктному режимах 

спілкування. Вони об’єднані ідеєю знання мовця про користь чи шкоду в разі 

прийняття запропонованого, що дозволяє йому реагувати позитивним 

(конформатив) або негативним (нонконформатив) волевиявленням [Приходько 

2010, с. 43].  
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Слід підкреслити, що найтиповішими матеріалами, що аналізуються, є 

саме конформативні дискурсивні акти з видовим прагматичним значенням 

згоди, які, за спостереженнями Л. Л. Нейленко, не є прагматично гомогенними 

мовними одиницями і можуть реалізувати як повну, так і часткову згоду або 

припущення згоди [Нейленко 2004, c. 1]. Дискурсивний акт згода типовий для 

мовленнєвої поведінки комунікантів обох статей, проте він є важливішим для 

жінок. Наприклад, у діалозі між дорослою кузиною та кузеном-підлітком 

спостерігаємо часткову згоду F-учасниці: 

(1) - Lucas, t’es tellement grandi! Tu portais des couches la dernière fois que je 

t’ai vu. 

- C’est bientôt la ménopause ? 

- Pardon? 

- C’est ma mère qui dit ça. Elle dit qu’à ton âge elle avait déjà un enfant. Et t’as 

plus de chances d’avoir une ménopause que d’avoir un bébé. 

- D’accord. Bah, c’est sympa que vous parliez de moi, ça prouve que vous ne 

m’avez pas oublié [https://www.youtube.com/watch?v=ZOD9fSvO4ZE]. 

У наступному фрагменті прагматичний ефект часткової та некатегоричної 

згоди підсилюється актуалізацією спроби заперечення (Bon, vous savez quoi), яка 

змінюється категоричною згодою, штучно підсиленою емотивами (se serais 

génial) з інтенцією уникнення категоричного заперечення. 

- Installe-toi, Natalie 

- Mais, euh…Je me mets là ? 

- Oui, assieds-toi 

- Mais c’est la table pour les enfants, ça? 

- Non, non, non, c’est la même table 

- C’est la même table, mais en plus petit, ça se voit 

- Allez Nathalie, assieds-toi, fais pas l’enfant 

- Bon, vous savez quoi, en fait se serais génial ici 

[https://www.youtube.com/watch?v=ZOD9fSvO4ZE]. 
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Для мовлення М-учасників більш характерні дискурсивні акти прямої, 

категоричної згоди / незгоди, незважаючи на їхню дещо нижчу 

репрезентативність. Розглянемо фрагмент розмови із youtube-каналу “Presque 

adultes. Repas de famille: 

- Bah, oui! 

- Pourquoi? 

- Parce que! [https://www.youtube.com/watch?v=ZOD9fSvO4ZE]. 

У наведеній репліці категоричність чоловічої згоди підсилюється відмовою 

пояснювати свою позицію (Parce que!). 

Згода М також може виявлятися у категоричній підтримці іншого мовця М, 

також із відмовою пояснення позиції: 

• Mais c’est son opinion, enfin!  

[https://www.youtube.com/results?search_query=norman+ses+potes+agacants+]. 

Ще одним способом реалізації категоричної згоди виступає якнайвищий 

ступінь вираження готовності зробити те, що є предметом розмови, причому цей 

предмет оформлений експресивними засобами вираження задоволення від 

прийняття послуги (“Yes!”). 

- Je sais pas à qui la confier, j’ai personne ! 

- Attends, Julie, je suis ton frère, j’ai 29 ans et on commence un peu à se 

connaître 

… 

- Alors, tu me la confies ou pas? 

- Oui 

- Yes! [https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/522080_loesungsheft.pdf]. 

Серед інших видів конформативних дискурсивних актів досить частотним 

у чоловічому мовленні є дискурсивний акт схвалення. Дискурсивний акт 

схвалення ми розуміємо як розширення іллокутивного простору згоди за рахунок 

залучення складника оцінки, яка передбачає позитивну реакцію комуніканта на 

попередній мовленнєвий крок комунікативного партнера. У зробленій нами 
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вибірці переважають дискурсивні акти схвалення, де мовними одиницями 

виступає експліцитний оцінний компонент: 

• Je vois, que le vent est à l'optimisme. 

• C’est ton triomphe.  

• Tu es la tête de la classe. 

• Hé, les filles elle est bonne ou pas? Ha ha, elle est superbonne! 

• Il a montré le meilleur de sois-même. 

• Oui, c'est la crème des hommes. 

• C'est un de nos meilleurs éléments. 

У наведених прикладах схвалення актуалізується за допомогою якісних 

прикметників у найвищому ступені порівняння (superbonne, le meilleur, un de nos 

meilleurs) та іменників-метафор на позначення унікальності, винятковості 

(triomphe, la tête, la crème). 

Для F-учасниць дискурсивний акт схвалення спрямований на словесне 

стимулювання певних вчинків.  

- Mais, tu l’aimes, vas-y, alors 

- Oui, je l’aime [https://www.youtube.com/watch?v=geQiUeJMB9k]. 

Нонконформативи також є частотними дискурсивними актами у 

міжгендерних діалогах, які більш типові для жіночого, ніж для чоловічого 

мовлення. Вони відзначаються різним ступенем категоричності і майже завжди 

актуалізують незгоду. 

Категорична незгода з боку мовця М актуалізується за допомогою 

апелювання до здорового глузду адресата:  

• Ah non, mélange pas tout 

• Mais non, tu plaisantes ou quoi ? 

• Oh lala, les grands mots ! 

• Mais tu dis n’importe quoi ! 

Категорична незгода з боку мовця F – більш розширена, жінці необхідно 

пояснити свою незгоду: 
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• Quoi, t’es sérieux là? Tu veux que je ne confie mon enfant, alors que tes deux 

poissons rouges sont morts, parce que tu leur donnais pas à manger ? 

• Arrête de me prendre pour une conne, Gérard. Tu es non fidèle frivole et volage 

[https://www.youtube.com/watch?v=wEfucXKQfLc]. 

Також F-мовець може, висловлюючи незгоду, апелювати до адресата: 

• Papa, mais tu t’entends ? 

[https://www.youtube.com/watch?v=uFpKj3JbORs&t=139s] 

або ж просто припинити дискусію: 

• On va pas dire ça devant les enfants, en plus 

[https://www.youtube.com/watch?v=ZOD9fSvO4ZE] 

Здебільшого в матеріалі дослідження представлені приклади некатегоричної 

незгоди з боку F-мовця. Жінка воліє узагальнити свою незгоду, замінивши 

займенник першої особи je однини на неозначено-особовий on з метою 

виправдання власної позиції загальноприйнятою: 

• On n’est pas obligé de tout accepter 

[ https://www.youtube.com/watch?v=geQiUeJMB9k] 

або ж «відкладенням» свого рішення на майбутнє: 

• Nan, je dis ça … mais t’inquète, on verra ça plus tard 

[https://www.youtube.com/watch?v=xw7SOhiADDE]. 

Часто мовцю F настільки тяжко висловити свою незгоду, що репліка все 

одно починаєтся афірмативом “oui”: 

• Ouais … non, mais moi aussi, je t’aime et puis, on n’a pas besoin de prouver 

aux autres qu’on est un vrai couple.  

[https://www.youtube.com/watch?v=3inQ3p3N8BE&list=PLN-

TcjS0qZKUM76xsH8eG-LUqk1lvDkYI&index=10]. 

Отже, з огляду на проведений аналіз ми можемо зробити такі висновки: 

дискурсивний акт згода типовий для мовленнєвої поведінки комунікантів обох 

статей, проте він є важливішим для жінок. У їхньому мовленні прагматичний 

ефект категоричної згоди підсилюється емотивами. Мовцю F властиво 

використовувати дискурсивний акт згоди з метою уникнення незгоди. 
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Для мовлення М-учасників більш характерні дискурсивні акти прямої, 

категоричної згоди / незгоди. При висловленні власної позиції М-мовець 

відмовляється від її обґрунтування, тоді як мовець F намагається пояснити 

причини власної позиції. Мовці обох статей при вираженні незгоди апелюють до 

адресата, проте чоловік може вдатися до прямого звинувачення чи ображання, тоді 

як жінка апелює до здорового глузду. 

Досить частотним є дискурсивний акт схвалення для чоловічого та жіночого 

мовлення. У чоловічому мовленні схвалення є констатацією факту, а в жіночому 

дискурсивний акт схвалення є перлокутивним.  

 

2.2. Специфіка вираження згоди / незгоди у діалозі «дорослий – дитина» 

2.2.1. Структура комунікативної компетенції дитини. 

Діалогічна єдність є найтиповішою мовленнєвою структурою, у межах якої 

функціонує згода/незгода. Завдяки наявності відношень згода/незгода 

відбувається об’єднання реплік в одне ціле у різних функціонально-смислових 

типах діалогічних єдностей [Холодов 1996, с. 163]. 

У діалозі «дорослий – дитина» єдність запитання-відповідь є домінантним 

типом діалогічної єдності, що характеризується високим рівнем функціональної 

значущості у процесі становлення комунікативної компетенції дитини. 

Опанування різними способами та засобами вираження згоди / незгоди у формі 

відповіді на репліку, яка містить загальне запитання, посідає суттєве місце у 

комунікативній (перш за все діалогічній) компетенції мовленнєвої особистості. 

Комунікативна компетенція – це сукупність системно-мовленнєвих та 

власне комунікативних (прагмалінгвальних) навичок, які визначають здатність 

індивіда бути партнером у діалозі й будувати монолог [Казаковская 2006, с. 74]. 

У структурі комунікативної компетенції виділяється підсистема, яку можна 

назвати діалогічною компетенцією. Компоненти системно-мовленнєвої та власне 

комунікативної компетенції розвиваються, як правило, паралельно та 

взаємообумовлено: наприклад, без володіння мінімальними мовними навичками 

ускладнюється опанування навичок прагмалінгвальних. Спостереження за 
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процесом засвоєння дитиною навичок діалогічного спілкування виявляє базові 

компоненти діалогічної компетенції людини, що обумовлює можливість більш 

адекватного опису структури комунікативної компетенції в цілому. Дослідження 

«граматики діалогу» в онтогенетичному аспекті сприяє виявленню того, як 

відбувається мовленнєве спілкування і якими є ті механізми, які пов’язують 

репліки мовців у єдине ціле. 

Усвідомлення і вираження дитиною семантики згоди / незгоди є одним зі 

значущих елементів її діалогічної компетенції: не випадково мовну взаємодію у 

найзагальнішому вигляді прийнято визначати саме як вираження партнерами 

згоди / незгоди з висловами про предмет повідомлення. Навчаючись адекватно 

реагувати на загальне запитання дорослого (і загалом опановуючи тактику 

реагування), дитина водночас вивчає способи та засоби вираження точки зору 

(авторства), безпосередньо репрезентує сферу модусу. Аналіз діалогу «дорослий – 

дитина» дозволяє говорити про деякі закономірності у засвоєнні дитиною способів 

мовленнєвого вираження відносин, що є сутністю реплікування.  

Структура комунікативної компетенції може описуватися в різних аспектах. 

У цьому разі мається на увазі рівень вираження значень модальності і модусу, які 

є дуже важливими факторами, що визначають процес становлення комунікативної 

компетенції загалом та її діалогічного складника зокрема. 

Стосовно ж онтогенезу мови ці значення слід розглядати ще й як своєрідне 

ядро процесу оволодіння дитиною початкових навичок діалогу. Так, засвоєння 

спонукальних / констатувальних / питальних висловлень, що використовуються в 

діалозі, спирається на об’єктивно-модальні значення реальності / ірреальності. 

Оскільки репліка-реакція згоди / незгоди визначається у діалозі 

комунікативним змістом ініціативної (в цьому разі загальнопитальної) репліки, її 

модальною сутністю, остільки слід розглянути характер репліки-стимулу, що несе 

також і основне конструктивне навантаження у рамках діалогічної єдності. 

У сучасній лінгвістиці розроблено загальну концепцію питальної пропозиції 

(речення). Різні аспекти проблематики загальних питальних висловлювань 

описуються, зокрема, у працях лінгвістів П. Рестана, Н. Белнапа, І. М. Кобозєвої 
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[Рестан 1968; Белнап 1981; Кобозева 1983]. Однак багато чого ще залишається не 

вивченим про питання, звернені до дитини. Так само важко переоцінити роль 

запитань до дорослого у процесі формування комунікативної компетенції дитини. 

Число єдностей «питання-відповідь» у мовній взаємодії дорослого і дитини дуже 

велике. На ранніх етапах це обумовлено «імітувальним» характером діалогу. На 

більш пізніх – його навчальною спрямованістю, тобто при однаковому 

кількісному показнику питальна репліка з часом змінює свою домінувальну 

функціональну спрямованість.  

У зв’язку з інтуїтивною спрямованістю дорослого на навчання дитини мови 

і, природно, на полегшення цього процесу необхідно звернути увагу на стратегію 

матері (батька) при моделюванні відповідних ситуацій [Snow 1977; Ferguson1978; 

Galloway 1994]. Спонукаючи дитину надати відповідну репліку й одночасно 

навчаючи цього, мати (батько) моделює ситуацію в такий спосіб, щоб вона 

«підказувала». Наприклад, вона включає у питання актуалізатори 

(найчастотніший – oui: C’est une vache, oui?, використовує навмисно перебільшену 

інтонацію, відповідь-підказку (і так формується ланцюжок питань): Дор.: А vous 

avez dérangé mamie? Non? Дит.: Non [сім’я М]. 

Коли дитина починає розуміти, чого від неї чекають, і долучається до 

діалогу, підтримуючи його і адекватно реагуючи, вона використовує спочатку 

протознаки та досить цікаві «типово дитячі» відповіді: ситуація: дитина їсть 

морозиво. Дор.: La glace est froide? Дит. (киває головою і показує очима на 

морозиво): s-s. (Дме на морозиво і промовляє ствердно:) Glace [сім’я Ф]. Цього 

разу відбувається повторення назви предмета замість підтвердження 

характеристики (ознаки), запропонованої дорослим. Проте допоміжними 

засобами – протознаками дається рання «ствердна відповідь», точніше – яскравий 

приклад поки ще не сформованого комунікативного вміння надавати адекватну 

відповідь на загальне запитання. 

Ще один приклад дуже ранньої ствердної відповіді: ситуація: дитина  

8-ми місяців бачить кашу. Дор.: Mon bon petit garcon va manger? Дит. (киває 

головою і кілька разів витягує язичок) [сім’я Б]. 
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Досить часто тактика дорослого включає і такий прийом. Дорослий 

констатує наявність факту, а потім вимагає реакції згоди / незгоди (або 

верифікації): Дор.: Il plonge, n’est-ce pas? Дит.: киває головою [сім’я А]. 

 

2.2.2 Вікова обумовленість функцій загального питання. 

У діалозі дорослих у загального питання, крім первинної функції – 

вираження запиту, – існують, як відомо, і вторинні функції: вираження прохання, 

твердження, сумніву, подиву, а також здійснення контролю (так звані 

«екзаменаційні» питання) [Казаковская 2006, с. 167]. Вважається, що ці вторинні 

функції виникають у діалозі дорослих за умови «видимого порушення» однієї або 

кількох з умов успішності мовленнєвого акту [Баранов 1983].  

У діалозі з дитиною питання дорослого виконують такі основні функції:  

1) метамовну (у деяких випадках ускладнену вираженням емоційної реакції; 

найчастотнішою формою загальних питань з такою функцією є поширені повтори 

і повтори-перепитування; їхнє завдання – дати дитині нормативний зразок 

адекватної у всіх відношеннях реакції);  

2) метакомунікативну («налагодження» і підтримка комунікації, 

запобігання або ліквідація комунікативних невдач); 

3) власне комунікативну. Загальні питання у первинній функції (власне 

комунікативній), спрямовані на отримання інформації, точніше – на отримання 

підтвердження / заперечення припущення, висловленого мовцем, до певного часу 

займають у мовній продукції дорослого досить скромне місце.  

Охарактеризуємо особливості вікової динаміки цих функцій. 

На етапі однослівних висловлювань (голофраз) при порівняно невеликій 

кількості загальних запитань дорослого, оформлених у вигляді повтору або 

перепитування, їхньою типовою функцією є метамовна функція у таких 

різновидах: 

а) реакція на неправильне запитання або неправильно подану номінацію у 

відповідь на тест-запитання (така реакція-питання може суміщатися з питанням-

зразком): ситуація: дорослий показує картинку, на якій зображені пташки. 
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Дор.:”Qui est là? Дит.: Mimi (ім’я ляльки). Дор.: Les oiseaux? Дит.: Oiseau (пташка) 

[сім’я А]; 

б) «репетиція» певного компонента (а саме фонетичного, лексичного) 

мовленнєвої здатності (дидактичні репліки, їхня мета в такій ситуації – дати 

дитині нормативний зразок): Дор.: «Qui est là? Дит.: Ms. Дор.: Monsieur? Дит.: 

(мовчить) [сім’я С]. Як бачимо, відповісти oui або non, а тим більше si на цьому 

етапі для дитини виявляється досить тяжко, тому подібні запитання в такому віці 

відсутні. 

Зазвичай у середині третього року життя дитини у загальних питаннях 

виникає модусна рамка, наприклад: ситуація: дорослий показує картинку, на якій 

зображений заєць. Дор.: Est-ce que c’est … un chat? Ce n’est pas un chat)? Дит.: Oui 

[сім’я М]; Дор.: Tu te rappelles certainement, que c’était un crocodile? (у казці) Дит.: 

Oui-Oui [сім’я Г]. Ця обставина може бути інтерпретована ширше – як прояв 

модусних питань. 

У цьому ж віці також з’являються: 

1) власне запитання, тобто вимога висловлення згоди / незгоди: Дор.: Léon, tu 

te rappelles notre voyage à Cologne? Дит.: Oui [сім’я С]; Дор.: Est-ce que mon 

petit viens au Macdo avec mamie? Дит. (кричить радісно): Viens, viens! [піде] 

[сім’я Г]; 

2) питання, ускладнені вираженням емоційної реакції (вираженням 

підкресленої зацікавленості мовця, який питає), які виконують домінантну 

функцію підтримання діалогу: Дор.: Sa marraine ne fit que la toucher avec sa 

baguette, et en même temps ses habits furent changés en des habits de drap d'or 

et d'argent tout chamarrés de pierreries. Дит.: Nouveaux, magiques? [сім’я Ф]; 

3)  питання-підказки, які стосуються мети (або причини) дій, які виконує 

дитина: Дор.: Je tire le poisson de l’eau. Дит.: Pour qu’il ne se cache pas?[сім’я 

Б]. Пор. такий діалог підлітків:  

А. Wesh! Guette la meuf. Grosse frappe! («Regarde cette fille! Quelle beauté!») 
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В. Celle-ci? Mdrrrr nan mais laisse gros! Je la connais, askip c’est une michto, 

elle habite dans mon bat. («Abandonne cette idée, mon ami. Je la connais, il paraît que 

c’est une fille aux mœurs légères. Elle réside dans mon immeuble») 

А. Ah le bourbier. Sah, igo, j’ai le seum là («Zut! Je suis déçu…»)  

В. Miskine! («Le pauvre homme!») [https://www.bondyblog.fr/reportages/ aux-

arts-citoyens/les-mots-du-bitume-petit-dictionnaire-de-la-langue-de-la-rue/]. 

Аналогічна семантика може вживатися у репліках, представлених конструкціями 

протиставлення: Дор.: On s’amuse et le gosse pleure à la maison? Дит.: Oui [сім’я Г]. 

Для таких повторів та перепитувань типовою є саме метамовна функція у її 

різноманітних проявах. 

Значні зміни відбуваються у функціонуванні запитань дорослого, звернених 

до дитини шостого року життя. Так, на фоні власне комунікативних питань 

з’являються питання, структура яких містить подвійне заперечення, а також 

запитання із модусною рамкою у «вторинній функції» (метакомунікативного 

характеру): ситуація: дорослий запитує дитину, ким працює її мати. Дор.: Comme 

qui? Que fait-elle au travail, tu sais? Дит.: Je ne sais pas, moi [сім’я М]. Типи реплік-

реакцій дорослого, які варіюються, утворюють цілісну систему, в яку входять 

запитання, які підтримують і розвивають діалог: Дор.: C’est quoi, ça?! Arme 

extraterrestre?! Дит.: Oui, on joue ainsi! [сім’я А]; Дор.: А Où as-tu été cet été? Дит.: 

Ben Grèce. В.: En Grèce?! C’est génial! [сім’я Г]. Питання-реактиви можуть 

супроводжуватися перебільшеним виразом здивування і навіть недовіри. 

З мовлення дорослого, що звернене до 6-річної дитини, практично зникають 

репліки-реакції на неправильну відповідь. Аналогічну функцію починають 

виконувати репліки-уточнення та перепитування-підказки – у тих випадках, коли 

дитині тяжко вибрати номінацію або тлумачення лексичної семантики слова: 

Дор.: ... Les roses simples sans ces trucs-là … rouges. Дит.: Pétales? M.: Oui, avec et 

sans pétales [сім’я А]. 

Отже, комунікативні ситуації, які передбачають вираження дитиною згоди / 

незгоди, на ранніх етапах представлені найпростішими варіантами. Вони можуть 

стосуватися різних елементів диктумних речень (спочатку це – дія, суб’єкт і 
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об’єкт). Поступово дорослий інтуїтивно починає залучати дитину до більш 

складних комунікативних ситуацій, які знаходять відображення в глибинних, 

прихованих, модусних мовних структурах. Опановуючи семантику згоди / 

незгоди та засоби її мовного висловлення, дитина рухається не просто від 

елементарних комунікативних ситуацій і початкових способів вираження повної 

згоди до більш складних, але до того, що вважається високим рівнем розвитку 

діалогічної компетенції – до адекватної стислості дорослих, до вміння 

використовувати неточні типи повторів і непрямі методи вираження повної й 

неповної згоди / незгоди. 

Однією із типових ситуацій раннього мовного онтогенезу, які мають на увазі 

вираження дитиною згоди, є корекція. Як ми вже неодноразово зазначали, 

характерною особливістю комунікативної взаємодії з дитиною раннього віку є 

лінгводидактична спрямованість діалогічних реплік дорослого, у тому числі і його 

загальних питань. У цьому випадку мається на увазі одна з первинних функцій 

питання дорослого, зверненого до маленької дитини, – висловлення незгоди з її 

попередньою реплікою. Наприклад, у наступному діалозі реакція на неправильну 

відповідь дитини (неправильно подану номінацію) являє собою відповідь-зразок 

матері: ситуація: дорослий показує картинку, на якій зображені пташки. Дор.: 

С’est qui, ma petite? Дит.: mi, mi (minou – киця). Дор.: Les oiseaux? Дит.: zo-zo 

(пташки) [сім’я Б]. Як бачимо, вихідний запит про номінацію зрештою увінчався 

правильною відповіддю, хоча з деякими фонетичними «похибками», властивими 

дитині у цьому віці. За допомогою подібних реплік мати інтуїтивно 

«відпрацьовує» певний компонент системно-мовної компетенції дитини – 

лексичний, граматичний або фонетичний.  

Метамовна «обтяженість» практично будь-якої репліки дорослого 

простежується при інтонаційному аналізі. Між іншим, питання, звернені до 

дитини двох з половиною років і старших, уже містять експліцитні маркери 

незгоди (або сумніви в достовірності висловлюваної дитиною думки), 

представлені відповідними модусними рамками: Дор.: C’est notre chien qui l’a 
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trouvé? Non? Дит.: Ah, non. Il cherchait, cherchait … Il n’a pas trouvé. Дор.: Et le 

renard s’est enfuit? Дит.: Oui [сім’я Ф].  

На ранніх етапах мовного онтогенезу вербальне або невербальне вираження 

згоди / незгоди потрібно також у ситуаціях, що безпосередньо стосуються 

дитини – наприклад, її самопочуття (зазвичай фізичного): Дор.: C’est quoi? Une 

griffe? Дит.: Oui [сім’я М]; Дор.: Ton nez est bouché? Дит.: Non, non [сім’я А]. До 

того ж, у фокусі подібного питання можуть перебувати ті якості об’єктів, які 

доступні дитині і сприймаються нею безпосередньо. 

Істотна частина ранніх запитань дорослого, які передбачають вираження 

згоди / незгоди, – питання про наміри. Вони стосуються планування майбутніх дій 

дорослого і дитини: Дор. (бере книжку «Chaperon rouge»): On lit? Oui? Дит.: Oui 

[сім’я С] – або можуть коментувати поточні дії: Дор.: Ça ne va pas? Tu ne peux pas 

le lever? (дитина намагається підняти кожух коляски) Дит.: Oui [сім’я Б]. Більшість 

запитань про наміри передбачають пропозицію дій самій дитині; менша частина – 

дорослому: Дор.: Tu veux que je lise? Дит.: Oui [сім’я Г]. 

На більш пізніх етапах мовного онтогенезу картина суттєво змінюється.  

Підтверджувальні загальні запитання вже включають елементи 

підтвердження стосовно подій, що відбуваються з дитиною зараз (коментують 

його дії): Дор.: Tu joues avec les livres comme avec des briques? Дит.: Mais non!  

[сім’я М], – або тих, що сталися з дитиною в недавньому минулому: Дор.: Est-ce 

qu’on ne s’est jamais baigné dans la mer? Дит.: On s’est toujours baigné [сім’я Г]. 

Загальні питання використовуються також щодо подій, які, як правило, 

повторюються: Дор.: Et on vous laisse aller? (одних у ліс)? Дит.: On nous laisse faire. 

On a une maison dans la forêt [сім’я А]. Два останні приклади показові, оскільки в 

них відбивається одна з типових особливостей відповідного реплікування дитини 

в цей період: відповідь копіює структуру ініціативної репліки. 

Згодом кількість комунікативних ситуацій, які мають на увазі вираження 

семантики згоди / незгоди, значно збільшується. Вираження згоди / незгоди 

починає «додаватися» до умінь і захоплень дитини, його переживань; до ситуації 

володіння, до третьої особи і її дій, характеру і якості цих дій; до ідентифікації 
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об'єкта і його наявності / відсутності, а також до наявності в об'єкта різних якостей 

і властивостей; до параметризації простору (зокрема, локалізації). Загалом 

розвиток цієї семантики в основному відповідає порядку появи у мовленні 

дорослого, зверненому до дитини, монореферентних спеціальних (приватних) 

запитань [https://iling.spb.ru/dissovet/old-abstracts/kazakovskaya/abstract.pdf]. 

Більшість питань дорослого, які передбачають вираження аналізованої 

семантики, як правило, супроводжуються позитивною реакцією дитини 

(підтвердженням), оскільки саме так дорослий моделює комунікативну ситуацію: 

On va au lit, oui? (Наприклад, увечері, коли дитина вже вередує і тре очі руками). 

Найчастіше «згода» дитини слідує і у відповідь на метамовне «питання-поправку» 

дорослого. Однак відзначимо, що в деяких ситуаціях такі запитання дитина може 

розуміти буквально.  

 

2.2.3. Становлення системи засобів вираження згоди / незгоди у діалозі 

дорослий-дитина, типи реплік-відповідей. 

Аналізуючи особливості формування системи засобів вираження згоди / 

незгоди, можна виділити основні типи відповідних реплік дитини. 

Зазначена в різних спостереженнях велика кількість релятивів oui, що 

використовуються дитиною, є, на наш погляд, цілком виправданою обставиною, 

оскільки вимога вираження згоди / незгоди стосується очевидної для дитини 

ситуації або диктумного фрагмента питальної репліки, що її відображає. Так, до 

трьох років релятив oui займає 15 % відповідних реплік дитини, non – 2 % (у 

чотири-, п'ятирічному віці питома вага цих реплік відповідно 11 % і 3 %;  

у шести-, семилітньому віці – 1,6 % і 0,3 %). Далі починають вживатися відповіді 

з використанням специфічних «дитячих» засобів (так звані адекватно системні, 

або стандартні, відповіді). Це точний повтор ініціативної репліки дорослого або її 

фрагмента зі ствердною інтонацією, а також перші спроби з'єднання 

односкладових релятивів oui й повторів. 

Повтори фіксуються в нашому корпусі даних з кінця другого року життя, а 

в поєднанні з релятивами – після двох із половиною років. Однак слід мати на 
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увазі, що найраніші типи повторів збігаються з суттєвими для цього віку імітацією 

і ехолалією (несвідомою імітацією, здійснюваною дитиною в домовленнєвому 

періоді) і підкріплюються ними. Найперші з подібних реплік в цьому віці не 

можуть, строго кажучи, вважатися повторами як спеціалізованим засобом 

вираження цієї семантики. У ранньому віці типовими повторами є:  

а) неповний повтор (предиката репліки), який є улюбленим способом 

вираження згоди у дітей: Дор.: été chez maman au bureau? Дит.: été [сім’я С];  

б) повний повтор репліки дорослого (як зі зміною суб'єктної перспективи, 

так і без неї, аж до так званого синтаксичного паралелізму): Дор.: Vraiment grande? 

(Про ляльку). Дит.: Grande vraiment [сім’я Б]. 

Згодом до повторів, що супроводжуються релятивом, додається 

уточнювальний повтор атрибута: Дит.: Dessine un chapeau / en fer / pas ça / non / 

une autre/ voilà. Дор.: Avec une visière? Дит.: Oui. Avec une visière [сім’я Г]. У віці 

чотирьох-п'яти років кількість повторів помітно зменшується, однак важливо, що 

в їхню структуру вже потрапляють частки і прислівники. У репліках шести- 

семирічної дитини повтори практично відсутні, вони витісняються непрямими 

способами вираження згоди / незгоди; причому згода / незгода в рідкісних 

повторах вже не дублюється, як раніше, релятивом. Відповідні репліки стають 

коротшими, а значить, і більш економними. 

Приблизно з третього року життя в мові дитини фіксуються перші спроби 

внести у відповідну репліку згоди / незгоди додатковий зміст (значне поширення 

це явище отримує, як правило, після чотирьох років). Йдеться про створення 

дитиною перших аугментативних структур і, відповідно, про початкове засвоєння 

непрямих способів вираження згоди / незгоди. Семантика аугментативних 

структур у цьому віці досить прозора і включає такі типи:  

1) диктуумний:  

а) з ознакою причинової обумовленості дій (або їх відсутності): Дор.: Et ta 

jupe, elle est propre? Дит.: Oui. Maman … lave (l’a lavé) [сім’я А]. Дор.: Êtes-vous 

allés au café? Дит.: Y a pas de café [сім’я Ф]; 
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б) з ознакою причинової обумовленості стану (рідше): Дор.: Et mamie nageait 

aussi? Дит.: Non. Certes. Elle est déjà vieille [сім’я М];  

в) протилежно-обмежувальний: Дор.: Et Alice, veux-tu du pain? Дит.: Non. 

Non pain. Saucisse [сім’я С]; 

2) модусний – ментальний, перш за все, персуазивний (з ознакою 

впевненості / невпевненості): 

Дор.: On va emmener Lucas avec nous? Certes. 

Дит.: Mamie, elle avait peur que tu ne nages trop loin. Non. Je lui ai dit que je 

reviens, elle n’avait pas peur [сім’я Б]. 

Виявлення семантичних домінант аугментативних структур дозволяє 

простежити когнітивне ускладнення не тільки аналізованих відповідей, а й 

запитань. Пор.: Дор.: Béatrice, ta jupe est propre? Дит.: Oui, maman lave (l’a lavée) 

[сім’я Б]; Дор.: Et mamie avait peur que tu nages loin? Дит.: Non! Je lui ai dit que je 

reviens, elle n’avait pas peur [сім’я М]; Дор.: L’entracte était long? Дит.: Court. Très 

court. On a eu le temps d’aller dans les toilettes et faire pipi [сім’я А]. Семантика 

розширення при висловленні згоди відрізняється від семантики розширення при 

висловленні незгоди. 

На ранніх етапах мовленнєвого онтогенезу, супроводжуючи згоду / незгоду 

аугментативною структурою з диктумною семантикою (наприклад, з семантикою 

причинової обумовленості), дитина включає в цю структуру і маркер відповідних 

відносин (сполучник parce que). Однак із другої половини третього року життя 

вона «забирає» його в підтекст. Процес міркувань дитини над причиново-

наслідковими явищами частково інтеріоризується, тобто вони переводяться 

«всередину», перетворюються в розумові схеми. На наш погляд, це один із 

показників розвитку когнітивної діяльності дитини, яка є основою 

комунікативних умінь, а саме показник того, що дитина вчиться «згортати» 

інформацію, говорити коротко. Звичайно, в деяких випадках виходять помилкові 

умовиводи, оскільки встановлюється зв'язок там, де він відсутній (подібні 

умовиводи Ж. Піаже називає трансдукцією – «від часткового до часткового» 
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[Пиаже 1997]). Це обумовлено недостатністю когнітивного досвіду: Дор.: Marc et 

Michelle sont des jumeaux? Дит.: Oui, ils habitent ensemble [сім’я М].  

Якщо у віці чотирьох-п’яти років відповіді, які виражають згоду з 

розгорнутою мотивацією, частотні, то після п’яти років частотність їх різко 

знижується. Проте подібні відповіді стають основою для побудови 

монологізованих реплік: Дор.: Il t’a fait pitié? (Про собаку, що померла) Дит. 

(сумно киває головою): C’est à cause de l’autre … l’autre de nos voisins. Cette-là, elle 

lui a passé maladie [сім’я Ф]. Дор.: T’es malade ou quoi? (Дитину не відвели у 

дитячий садок) Дит.: Oui. Je tousse. La nuit je toussais et mamie ne pouvait pas dormir 

[сім’я Б]. 

Протилежно-обмежувальний тип аугментативної структури («oui, mais ...») 

в репліках згоди / незгоди дитини в основному маркується за допомогою 

seulement, aussi або за допомогою сполучника et; сполучник mais відсутній (він, як 

відомо, з’являється пізно). Початок використання такого роду розширень 

припадає на кінець третього року життя, а «пік» – на вік чотирьох-п’яти років: 

Дор.: Tu dormais? Дит.: Je dormais, mais pas fort [сім’я А].  

Аугментативні структури модусної семантики супроводжують прямі 

способи вираження згоди / незгоди у мовленні дітей після двох із половиною 

років. Їх комбінації прогнозовані і, в принципі, піддаються підрахуванню. 

Особливого з'ясування вимагає лише питання про порядок появи і про саму 

дозвільну можливість поєднання цих засобів у мовній системі дитини на кожному 

етапі онтогенезу. У нашому корпусі даних відзначені приклади повтору, який 

супроводжується ментально-модусною рамкою (з семантикою впевненості) і 

мотивацією певного стану справ: Дор.: Et papi sait conduire? Дит.: Oui, bien sûr. 

Bien sûr, il est chauffeur. Il est notre chauffeur [сім’я М] ('звичайно, він це робить, 

тому що він шофер'). 

До п'яти років кількість модусних розширень, до цього порівняно невелика, 

зростає. Модусна рамка набуває статусу не імітованого слідом за дорослим, а 

спонтанно використовуваного дитиною засобом. В цьому проявляється високий 

рівень розвитку її комунікативної компетенції. Пор.:  



 87 

1) Дор.: C’est mamie l’a cassé? N’est-ce pas? Дит.: Mamie. Ben, oui. Peut être. 

Ainsi. (Показує, як бабуся ламала) [сім’я Г];  

2) Дор.: Et l’âme est petite? Дит.: Bah, bien sûr [сім’я М].  

Після п'яти років дитина здатна, висловлюючи згоду / незгоду, з'єднувати 

два види розширень – диктумне і модусне. 

Непрямі способи, в яких згоду / незгоду представлено імпліцитно, а за 

допомогою аугментативної структури вербалізуються різні диктумні і модусні 

смисли, у відповідних репліках дитини починають використовуватися в цілому 

дещо пізніше: Дор.: Vite? (катав дідусь) Дит.: Comme une fusée [сім’я А]; Дор.: Vous 

avez mangé dans le café? Дит.: Il n’y a pas de café du tout! [сім’я С]; Дор.: Tu aimes 

l’été? Дит.: J’aime bien. Дор.: C’est mieux qu’en hiver? Дит.: L’hiver, c’est aussi bien 

[сім’я Б]. У подібних прикладах в аугментативних структурах виражаються, як 

правило, найактуальніші для дитини елементи комунікативної ситуації (у цьому 

також проявляється «ситуативність» дитячої мови). 

Аналіз показав, что дитина при аугментації здатна виражати унісонну й 

оппозитивну семантику. Пор.: Дор.: Il t’a bien roulé? (На машині) Дит.: Bien sûr! 

Plus de 500 fois! [сім’я Ф]; Дор.: Vous allez dans cette piscine? Дит.: On va aller! 

[сім’я А]; Дор. (несе дитину на руках, стукає підборами): Tu es à cheval, ma petite? 

Et le cheval c’est moi? Дит.: Et quand on se tient pas les mains on est chevaux. Moi, je 

suis poulain, et toi – tu es cheval [сім’я Б]. 

 

2.3. Категорія згоди / незгоди у мовленні різних соціальних груп 

2.3.1. Специфіка вираження згоди / незгоди у молодіжному сленгу 

Молодіжний варіант мови, який використовується в умовах невимушеного 

спілкування, позначається в сучасній лінгвістиці за допомогою різних термінів, 

залежно від мови дослідження. Найбільш уживаними з них є «молодіжний 

жаргон», «молодіжний сленг» [Уздинская 1991; Зайковская 1993; Береговская 

1996], «молодіжний соціолект» [Домашнев 2001; Горчакова 2002], які 

розглядаються як синоніми. Але останніми роками для позначення цього явища 

використовується також термін «мова молодіжної субкультури» [Белянин 1999; 
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Андрєєва 2004 та ін.]. В останньому випадку акцентується увага не тільки на 

окремих ознаках мовних підсистем, властивих тій чи іншій соціальній групі, але й 

на мовленнєвій поведінці її представників, а також на цінностях, нормах, ідеалах, 

якими ця група керується. 

У вітчизняній лінгвістиці вчені визначають молодіжну мову як молодіжний 

жаргон, носіями якого, на думку Л. П. Крисіна [1989], є учні (студенти, школярі 

старших класів) і молодь у віці приблизно від 22-23 до 33-35 років. О. А. Земська 

[2004] відзначає, що молодіжний жаргон є найбільш впливовим, він характерний 

для школярів, а студенти менш схильні до його вживання.  

О. Г. Борисова [1980] вважає носіями жаргону молодих людей від 14 до 25-

30 років. Приблизно той же вік називають М. М. Копиленко [1976], 

Т. В. Зайковська [1993] та С. Г. Кузьміна [2000]. З точки зору М. О. Грачова 

[1996], носіями молодіжного жаргону є особи від 6-7 років (з початку навчання в 

школі) до 35 років (учні, робітнича молодь, молода інтелігенція, солдати і матроси 

строкової служби, а також неформальні молодіжні угруповання). 

О. В. Уздінська [1991] наділяє «молодіжний жаргон» статусом особливого 

мовлення в складі загальнонаціональної мови, що характеризується як певним 

набором лексичних одиниць, так і специфікою їх уживання. О. Є. Морозова 

вважає, що російський молодіжний жаргон – це явище масової, або так званої 

«третьої культури», в якому, як у лінгвокультурному феномені, є своя поетика, 

часом груба, часом вульгарна, що відображає певний погляд на світ [Морозова 

2002, с. 85]. 

Молодіжний жаргон часто називають «колективною грою» молоді, в ході 

якої народжуються слова і вислови з певним змістом і емоційним наповненням. 

Водночас це груповий код, пароль, який указує на належність до «своїх» та виділяє 

носія із соціуму [Козьякова 2003, с. 116]. 

В. П. Белянін, описуючи мову підлітків, зазначає, що її носії є особливою 

віковою (13-18 років) і соціальною групою (що перебуває в процесі становлення), 

що має свою специфічну психологію, завдяки чому мова підлітків відображає не 

тільки їхній вік, але і їхню психіку. Оскільки мовленнєва поведінка – це частина 
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загальної культури, мовленнєва поведінка певної групи – це мовна субкультура 

[Белянин 1999; Вахитов 2002]. 

У германістиці проблемою класифікації німецьких соціолектів і 

особливостей молодіжної мови займалися А. І. Домашнєв [2001], В. Кеніг [1994], 

Н. Дітмар [1997], Є. В. Горчакова [2002], К. А. Тихонова [2002], Л. А. Юшкова 

[2002], Л. І. Антропова [2002], Н. Ю. Устименко [2002] та ін. Типовим є 

твердження про те, що «соціолекти сучасної німецької мови є одним із найбільш 

численних і розгалужених мовних (лексичних) угруповань» [Домашнєв 2001, 

с. 128]. Н. Ю. Устименко і К. А. Тихонова відзначають, що носіями молодіжного 

стилю життя в Німеччині прийнято вважати осіб віком від 14 до 30 років, і 

визначають молодіжний сленг як різновид розмовної мови, яка містить 

експресивні лексеми і використовується як суто молодіжна в певному соціолекті. 

Л. С. Ізмайлова, вивчаючи сучасну молодіжну мову на матеріалі німецької 

мови, називає її соціолектом, специфіка якого полягає в невимушеності та 

емоційному забарвленні. Своєрідність молодіжного соціолекту виражається в 

постійному вживанні типових слів і виразів. На думку автора, вивчення цього 

явища має величезне значення для всієї структури комунікативної діяльності 

[Измайлова 1996, с. 36]. 

На матеріалі англійської мови молодіжну лексику досліджували 

М. М. Маковський [1982], А. Г. Костецька [2001], М. Ю. Титоренко [2003], 

О. А. Фурі [2002], Л. В. Амінова [2004], Г. Р. Андрєєва [2004] та ін. Вони 

розглядають англійський молодіжний сленг як мову, протиставлену літературній, 

що характеризується підвищеною експресивністю, комічним ефектом і частково 

грубістю. М. Ю. Титоренко і Г. А. Андрєєва зараховують сленг до молодіжної 

субкультури, що перебуває в опозиції до суспільства, з характерною ідеологією і 

поглядом на світ [Титаренко 2003; Андрєєва 2004]. А. С. Герд називає молодіжну 

мову «мовою для спеціальних цілей» і зазначає одну з основних її характеристик – 

соціально обумовлене протиставлення загальній, стандартній мові [Герд 2002, 

с. 15]. 
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Розглядаючи мову молоді на матеріалі американського варіанту англійської 

мови, С. С. Беркнер і С. В. Іллінська називають це мовне явище також сленгом 

молоді та ділять його на дві складові частини: загальний і спеціальний сленг. 

Загальний сленг відрізняється від розмовної мови лише більшою емоційністю та 

оцінністю. Спеціальний же сленг містить у собі одиниці певних соціальних кіл. 

Автори пояснюють це тим, що молодь постійно перебуває в різних соціальних 

угрупуваннях: у школі, університеті, армії, спортивних клубах та ін. [Беркнер, 

Ильинская 1995]. 

Д. Франсуа-Жежер включає молодіжну мову до складу «модних» говірок 

(Parlures) і зазначає, що в них є своє багатство, своя соковитість, виразна сила 

[Gieger 1995, р. 8]. А. В. Макерова називає мову французької молоді сленгом, який 

виражає не стільки належність до певної соціальної групи, скільки емоційну 

надмірність, максималізм, особливе уявлення про життєві цінності, манери 

поведінки [Макерова 2003, с. 11]. 

Деякі лінгвісти виділяють дитяче арго, шкільний жаргон, студентський 

жаргон як самостійні явища позалітературної мови, що функціонують у 

відповідних соціальних групах [Саблина 1982; Смахтин 2001]. 

В. С. Єлістратов у своїх роботах називає молодіжний мову інтержаргоном, 

під яким розуміє специфічний міський знижений стиль спілкування, сформований 

у результаті взаємодії групових професійних жаргонів з кодифікованою 

літературною мовою, розмовним мовленням і просторіччям [Елистратов 1998, 

с. 57]. 

Дослідники погоджуються з тим, що молодіжний соціолект не є автономним 

утворенням, він є свого роду «дзеркалом», у якому відображаються мовні та 

суспільні відносини певного історичного періоду [Скворцов 1977, с. 31]. 

Проаналізувавши основні концепції про статус і функціонування 

молодіжної мови, ми дійшли висновку, що на матеріалі французької мови ця 

проблема залишається недостатньо вивченою. 

Відомо, що соціолінгвістичними параметрами молодіжної мови є: віковий 

критерій (школярі, студенти та ін.), соціальна належність (рід діяльності), 
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територіальна ознака (місто, передмістя), гендерний критерій і ступінь 

освіченості. У нашій роботі характеризуються основні загальні тенденції, властиві 

молодіжній мові. 

У дослідженні молодь розглядається як соціологічна категорія в межах від 

13–14 до 20–25 років. При цьому ключовими критеріями відбору є вік і певний 

соціальний статус молоді до набуття ними дорослих ролей у суспільстві. Процес 

соціологізації у Франції відбувається пізніше, ніж, наприклад, в Україні. Це 

пояснюється тим, що нині, у зв'язку зі збільшенням тривалості навчання та іншими 

соціальними факторами, межі поняття «молодь» розширені.  

Найважливішими якостями молоді, крім вікових, також є: 

а) соціальні якості (процес соціалізації – становлення особистості і 

залучення до матеріального і духовного життя суспільства); 

б) психологічні особливості (потреба в друзях і колективних формах 

діяльності, егоцентризм, прагнення до самоствердження, конфліктність, 

неприйняття авторитетів, дух корпоративності та ін.); 

в) культурологічні ознаки (створення власного соціокультурного духовного 

простору, протиставлення своєї культури культурі дорослих тощо) [Кузьміна 

2000, с. 7; Rubtsov 1996, р. 106]. 

Характерними рисами молодіжної комунікації є невимушений, 

неформальний, жартівливий тон спілкування, високий ступінь емоційності, 

прагнення до самовираження, властиве цій віковій групі. «Необхідність постійно 

демонструвати свою належність до певної субкультури і одночасно неналежність 

до інших субкультур, що різною мірою характерно для представників будь-яких 

соціальних угрупувань, призводить до створення деяких ідентифікаційних ознак, 

що підлягають демонстрації» [Бойко 2002, с. 352]. Такими є не тільки зовнішні 

ознаки – аксесуари, одяг, зачіска, татуювання, – а й мова конкретної субкультури. 

Демонстрація мовної належності, за висловом Є. Д. Поліванова, – це 

«пред'явлення мовного паспорта» [Поліванов 1931].  

При розгляді особливостей молодіжної комунікації, слід звернути увагу на 

те, що молодіжний варіант мови зароджується насамперед у містах, зонах 
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масового скупчення молоді та протиставляється мовній нормі дорослих. 

Дослідники [Борисова 1980; Дубровіна 1980; Садиков 1984] слушно відзначають, 

що в молодіжній мові переважають тенденції не до номінації, а скоріше до 

ідеологізації свого словника, до вираження через нього своїх поглядів і принципів. 

Іншими словами, в молодіжній сфері спілкування на перший план виступає 

не прагнення засекретити мову, а прагматико-ідеологічна ідея протиставити свою 

мораль, свої ідеали, свій спосіб мислення і свою поведінку світові дорослих, 

загальноприйнятим соціальним і поведінковим зразкам. 

Молодь – це соціально найбільш перспективна група населення, мовна 

компетенція і мовна поведінка якої багато в чому визначає напрям розвитку та 

існування мови, в тому числі розмовної мови і літературної мови [Миралаева 1994, 

с. 3]. 

У роботах із соціолінгвістики прийнято розрізняти загальний і 

спеціалізований молодіжні жаргони (шкільний, студентський, університетський, 

армійський тощо). Частота вживання жаргонної лексики в цих групах залежить від 

інтелектуального рівня, культурних інтересів, соціального стану. 

Найбільш точним і яскравим способом дослідження є розгляд французького 

молодіжного соціолекту як особливої функціональної специфікації 

загальнонаціональної французької мови, характерної для молодіжного 

середовища, що ґрунтується на загальній для всіх стилів системі фонетичних, 

граматичних і лексичних засобів. При цьому молодіжна мова взаємодіє з іншими 

різновидами мови, такими, як просторіччя, кримінальне арго, професійні та 

соціальні жаргони і, врешті-решт, проникає в літературну мову. 

Таким чином, молодіжний соціолект відрізняється вибірковістю 

семантичних полів, зниженим стилем і обмеженістю кола носіїв. Він служить 

своєрідною уніфікаційною ланкою між ненормативними мовними явищами і 

літературною нормою, що сприяє збагаченню загальнонаціональної французької 

мови, оскільки в ненормативних шарах лексики закладені великі експресивні та 

словотворчі можливості. 
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Почуття й емоційне життя – це своєрідна форма відображення дійсності, в 

якій виражається суб'єктивне ставлення людини до світу. Молодь, з огляду на свої 

соціально-психологічні властивості, прагнення до самоствердження, потреби в 

друзях і в колективних формах діяльності, відрізняється від старшого покоління 

сприйняттям світу і характером спілкування. Молодіжна комунікація є більш 

невимушеною, неформальною, вона має високий ступінь емоційності, прагнення 

до самовираження, що знаходить відображення в розмовній мові і спричинює 

появу нових засобів вираження, нестандартних лексичних одиниць, елементів 

оцінності та експресивності в молодіжному соціолекті. У працях багатьох 

лінгвістів часто по-різному трактуються згадані вище терміни: «експресивність», 

«емоційність», «оцінність», тому видається доречним уточнити зміст цих понять. 

На думку З. І. Хованської, емоційність є найбільш конкретною і найбільш 

суб'єктивною частиною змістовної структури цієї назви, у зв'язку з чим власне 

емоційні компоненти значення реалізуються тільки в самих актах комунікації 

[Хованская 1984, с. 155]. Емоційний стан мовця розглядається як реакція-

відповідь на певний стан речей, включно зі створенням мовцем певного 

мовленнєвого акту. 

Світосприйняття молодої людини відрізняється особливою емоційністю. 

Емоція впливає на психологію носіїв мови, вона є головною нелінгвістичною 

характеристикою молодіжної мови. Вона завжди «забарвлює» зміст – тим, що ми 

відчуваємо, сприймаємо, про що думаємо» [Вилюнас 1976, с. 17]. Дослідники 

відзначають, що емоційність є однією з головних особливостей молодіжної мови 

і виконує функцію залучення уваги співрозмовника [Марочкин 1995]. 

У повсякденному спілкуванні мовець виражає свою емоційну реакцію на 

навколишню дійсність, використовуючи специфічний комплекс мовних засобів. 

Оцінка, що міститься в цій реакції, зазвичай не пов'язана з об'єктивними ознаками 

оцінюваного предмета або явища і ґрунтується лише на почуттях суб’єкта-

оцінювача [Синельников 2001, с. 283]. У промові індивіда емоції проявляються на 

фонетичному, лексичному і граматичному рівнях, виступаючи в тісній єдності і 

взаємодії. Вибір мовних засобів їх вираження обумовлений ситуацією [Каржанова 
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1999, с. 160]. При цьому значна частина емоційної інформації передається 

невербальними (паралінгвальними) засобами комунікації, до числа яких належать 

інтонація, жести, міміка і пантоміма. 

З погляду психологів і лінгвістів, психіка молодої людини нестійка, їй 

властиві часті зміни настрою, що призводить до використання великої кількості 

емоційних пауз, що вживаються з метою посилення експресивного ефекту. При 

цьому висловлювання молоді характеризуються більш швидким темпом їх вимови 

з різноманітними жестами. 

Молодій людині важливо не тільки «що сказати», але і «як сказати», щоб 

бути цікавим оповідачем. Вікові уподобання молоді вимагають «сильних», 

«неспокійних», навіть шокувальних слів і висловів. Уживання подібних слів 

сприяє самовідокремленню представників цієї групи суспільства від інших і 

одночасно об'єднує їх у певну «свою» групу [Розен 1975, с. 14]. 

На думку А. В. Селяєва, до комплексу засобів, що виражають категорію 

емоційності, можуть бути зараховані: 

• на фонетичному рівні: інтонація, порядок слів, парцеляція; 

• на лексичному рівні: окремі розряди слів, а також слова, що виражають 

емоції: емоційні вигуки, частки, лексичні інтенсифікатори, вказівні, зворотні і 

присвійні займенники, жартівливі слова, так звані «високі слова», в яких 

емоційний момент свідчить про певний настрій мовця, про його емоційне 

відношення частіше не до конкретного явища, а до висловлення загалом, до 

ситуації, атмосфери; 

• засоби синтаксичного рівня: порівняльні звороти, емоційні 

перерахування, паралелізм, різні види повторів, інверсія, апелятивно-питальні 

структури і наказові пропозиції [Селяев 1995, с. 6]. 

Важливу роль у класифікації емоцій грає аксіологічний аспект. Поняття 

«емоційність» і «оцінювальність» розглядаються зазвичай у тісному взаємозв'язку 

[Петрова 1993; Селяев 1995; Хованская 1984 та ін.]. 

У філософських, психологічних і лінгвістичних концепціях оцінювальний 

компонент береться за основу розподілу предикатів емоційних станів на дві 



 95 

основні групи – позитивні і негативні. Відповідно до цього виділяються емоційні 

одиниці, що виражають загальнопозитивні і загальнонегативні емоції. 

Суб'єктивний погляд індивіда на навколишню дійсність засвідчує його 

особисте ставлення. Те, що людина любить, чим захоплюється, одночасно 

виявляється і об'єктом його позитивної оцінки; те, що йому не подобається, що він 

ненавидить, чого боїться або соромиться, є об'єктом негативної оцінки [Селяев 

1995, с. 4]. 

Здатність майже кожного слова виконувати, крім своєї номінативної 

функції, ще й емотивно-оцінювальну, досліджується А. І. Марочкіним у роботі, 

присвяченій молодіжному жаргону, де автор зосереджує увагу на його 

експресивності і належності до сфери усного невимушеного спілкування 

[Марочкин 1995, с. 71]. 

Оцінювальність, властива молодіжному мовленню, особливо проявляється 

у використанні спеціальних прикметників. Причини розмаїття їх у мовленні 

молоді дослідники пов'язують із віковою психологічною характеристикою його 

носіїв: «Юнацький максималізм в оцінках сприяє накопиченню ідеолексикона, 

великого числа слів, що виражають крайній ступінь захоплення і навпаки – 

презирства і зневаги» [Розен 1975, с. 17]. 

У лінгвістиці розрізняють емоційну і раціональну оцінку. Перша, заснована 

на безпосередній реакції на об'єкт (предмет, подію), не отримує специфічного 

вираження, не може бути виділена як особливий компонент і її можна знайти 

практично в будь-якому судженні [Хованская 1984], а висловлення емоційної 

оцінки спрямоване на прагматичний вплив на співрозмовника. Воно передбачає 

використання експресивних особливостей мови. 

З огляду на те, що кордони експресивної лексики досить розмиті, найбільш 

поширеною є її трактування як «сукупності семантико-стилістичних ознак 

одиниці мови, що забезпечують її здатність виступати в комунікативному акті як 

засіб суб'єктивного вираження ставлення мовця до змісту або адресата мови» 

[Языкознание 1998, с. 591]. 
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Отже, експресивність у взаємодії з категоріями оцінності та емоційності 

забезпечує здатність слова виступати в комунікативному акті засобом 

передавання суб'єктивного ставлення мовця до змісту або адресата мови, тобто 

сприяє реалізації прагматичних завдань, які полягають у збільшенні іллокутивної 

сили, націленої на емоційний вплив. 

Будь-яка мова має різноманітні способи вираження експресивності, 

властивої одиницям усіх рівнів мови. Існують різні класифікації її виразних 

засобів, залежно від того, як вона розглядається – як властивість окремих слів чи 

висловлювання в цілому. 

Класифікація експресивних засобів вираження згоди / незгоди стосується і 

окремих лексичних одиниць, і висловлення загалом і передбачає поділ на 

фонетичні, морфологічні та лексичні експресивні засоби. 

До фонетичних експресивних засобів належать фонологічно нерелевантні 

для цієї мови зміни звуків (зміна тривалості, аспірація і т. ін.), акцентуаційні та 

інтонаційні засоби. 

Морфологічні (словотвірні) засоби містять словоскладання.  

Лексичні експресивні засоби охоплюють пласт слів, що мають, крім свого 

предметно-логічного значення, оцінювальний компонент (переосмислення 

одиниці) [Языкознание, 1998, с. 591].  

У результаті актуалізації перерахованих вище експресивних засобів мови, 

поєднання і взаємодія яких дозволяє практично будь-який одиниці мови виступати 

носієм експресивності, мова набуває експресії, тобто здатності передавання 

психічного стану мовця. 

Великий інтерес становить класифікація В. М. Цоллер, де експресивність 

розглядається як властивість окремих лексичних одиниць. Ця типологія будується 

залежно від характеру мотивувальної ознаки (образу), яка проявляється на тлі 

нейтральної лексичної одиниці, позбавленої такого мотиваційного компонента, і 

може бути співвіднесена із засобами вираження лексичної експресивності у 

французькій мові: лексико-морфологічні (словотвірні), лексико-семантичні, 

лексико-стилістичні, комбіновані (або змішані). 
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Лексико-морфологічні (словотворчі) засоби – це експресивні словотворчі 

елементи та моделі, за якими утворюється експресивне слово. Вони поділяються 

на узуальні і оказіональні. До узуальних належать різні суфікси суб'єктивної 

оцінки. До оказіональних засобів – нерегулярні афікси, контамінація, імплікація, 

усічення і різні їх комбінації. 

Для французького розмовного сленгу характерні такі способи творення:  

✓ перестановка складів (стиль verlan): вид умовної мови, в якій 

переставляються склади так, що перший склад стає останнім, наприклад: zarbi 

(bizarre) – дивно; zyva (vas-y) – давай, ouf – fou (безглуздо); 

✓ усічення кінцевих складів (апокопа): deb – débile; d’acc – d’accord; 

✓ усічення початкових складів (афереза): pas des blème – pas des problème;  

✓ ініціальні скорочення: альфабетизми – буквені абревіатури, де кожна 

буква читається, як в алфавіті T.V.B. – tout va bien. Акроніми – ініціальні 

скорочення, у складі яких є голосна фонема, більше характерні для молодіжного 

лексикону: la BU – la Bibliothèque Universitaire; la RU – le Restaurant Universitaire. 

✓ ларгонжі полягає в перенесенні першого приголосного в кінець слова і 

підстановки на його місце приголосного l: fou - loufoque, louftingue (дурненький, 

божевільний). Якщо слово починається на голосну або l, заміні може піддаватися 

другий приголосний. Крім того, до слова може додаватися суфікс: en douce – en 

loucedé / en loucedoc. 

✓ запозичення з англійської мови: boom; il est looké; top; flipper – c’est 

flippant, avoir une superflippe, c’est rien qu’une flippette; être cool- vas-y-cool. 

✓ запозичення з інших мов: з арабської: haram, kif-kif, zéref; берберської: 

arioul; ромської: michto (кльово), choucard (круто) креольської: timal; 

африканських мов: tchatsch – теревеніти.  

✓ Qu’est-ce que t’as? T’es zéref aujourd’hui? – Bien-sûr j’me zéref parce que 

déjà t’arrive en retard [ http://ortolang107.inist.fr].  

✓ амбівалентні (слова з протилежним значенням): наприклад, слово enfer у 

значенні «пекло» і у вислові «C’est l’enfer!», безумовно, має негативний зміст. 

Проте ще у Г. Флобера позитивна сема з’являється у вислові jeu d’enfer. У 
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сучасній французькій розмовній мові d’enfer означає сильний, вражаючий, 

класний. Французький вираз «tu m’étonnes» буквально означає «ви дивуєте мене», 

«tu m’étonnes» насправді означає зовсім протилежне: «Я знаю, я не здивований 

взагалі». В залежності від контексту еквівалентним синонімічним рядом в одному 

випадку можуть бути фрази c’est clair, évidemment, je sais, sans blague і мати навіть 

саркастичний характер, а в іншому випадку – ça m’étonne, c’est étonnant [Хайдар, 

2020].  

Для висловлення згоди у сленгу сучасної французької молоді наявні такі 

елементи (див. табл. 2.1): 

Таблиця 2.1 

Вислови молодіжного сленгу на позначення згоди 

Сленгізм Відповідник літ-ї норми Переклад 

ouais 

gigo 

wai  

wé  

ouer  

ué  

mui  

woué  

yep  

ouep 

voui 

C’est pas faux 

 

Oui 

 

 

Так 

 

 

ça me branche  

ça me parle  

ça me trouve  

 

ça m’interesse  

 

Мені цікаво 

c’est chouette!  

c’est chic ! 

ça roxe! 

Chiadé 

mortel 

Supercool ! 

Vachement 

C’est superbe!  

 

c’est super! Супер! Круто! 
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Продовження табл. 2.1 

Vas-y-cool. 

Hisse ! 
 

Vas-y! Давай! (згода) 

bene  

banco  
 

bien Добре  

d'ac 
 

d’accord Згода 

tope!  

tope-la!  

touchez là! 
 

J’accepte Згода! Домовились! 

gy;  

gi;  

jy;  

Oké 

Baste 
 

OK OK 

promis-juré 
 

J’accepte Домовились! 

ben dame!  
 

Certes. Bien entendu Певно що 

 

Для висловлення незгоди у сленгу сучасної французької молоді наявні такі 

елементи (див.табл.2.1.): 

Таблиця 2.2 

Вислови молодіжного сленгу на позначення незгоди 

Сленгізм Відповідник літ-ї норми Переклад 

nan  

nada  

nenni  

macache 

nib de nib 

 

Non Ні 

je m' en fiche 

je m' en fous 

j'en ai rien à foutre 

j'm'en câlisse 

je m'en bats les 

couilles 

je m'en contrefous  

osef  

 

ça m’est égal  

 

Мені нецікаво, байдуже 
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Продовження табл. 2.2 

Va chier! 

Va te faire foutre! 

Va te faire enculer ! 

Baise-toi!  

Va te faire tâter 

Laisse-tomber! 

Tais-toi!  

Tu me rends chèvre!  

Tire-toi 

Tu te fous de moi? 

Foutre! (futr)  

Je suis crevé 

 Груба відмова (Пішов ти!) 

 

 

 

 

Забий!  

 

Замовкни! 

Ти мене дратуєш! 

 

 

Ти що, знущаєшся наді 

мною? 

 

 

Найбільш продуктивним способом створення експресивного забарвлення є 

лексико-семантичний, що включає асоціативно-образне переосмислення значень, 

в основі якого лежать тропи, і серед них головна роль належить метафорі. 

Наприклад «clapet» (клапан) – пристрій для управління витратами газу або рідини. 

В умовах метафоричного перенесення у французькому молодіжному соціолекті це 

слово набуває значення «рот» (як орган). Воно вживається в ситуації, коли людина 

бреше, і співрозмовник не може продовжити її слухати: «Ferme ton clapet. Tais-

toi!» [Charle Boutler «Putain de merde]. Арготичного змісту також набуває слово 

daube (в прямому сенсі «тушковане м'ясо»), в діалозі виражає негативну реакцію і 

означає «дурня, нісенітниця»: «Quelle daube tu a dit!» [Charle Boutler «Putain de 

merde].  

Експресивність лексико-стилістичних засобів полягає в стилістичному 

маркуванні, тобто розумінні того, до якого пласту мови (або форми її існування) 

належить конкретний засіб. Перенесення цих відомостей в інший пласт створює 

додаткове забарвлення, наприклад, уживання стилістично знижених лексичних 

одиниць у засобах масової інформації. 

 До лексико-стилістичних експресивних засобів зараховують лексичні 

одиниці, протиставлені нейтральним за різними стилістичними параметрами, а 

саме: а) за закріпленістю за певною сферою мови, об'єднаною уявленням про 
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функціональні стилі – просторіччя (вульгаризми); б) за історичними параметрами 

мови – історизми, архаїзми; в) за ознакою «свій / чужий» – екзотизми 

(варваризми); г) за соціальними параметрами – жаргонізми (арготизми). 

 Варто зауважити, що молодь активно використовує у своєму мовленні 

іноземні запозичення, оскільки вона дуже динамічна і найлегше помічає і 

використовує слова, невідомі їй за власним мовним досвідом і незрозумілі за 

формою. 

Останнім часом розвиток французької мови характеризується інтенсивним 

процесом запозичення, активним уживанням різного роду слів іншомовного 

походження. Переважно це слова англо-американського походження. Це 

пов'язано з високим престижем англіцизмів та американізмів, що асоціюються з 

матеріальною культурою передового рівня. 

Уживання запозичень у французькому молодіжному соціолекті належить до 

осмислених дій і пов'язане з мовною свідомістю особистості. Необхідно 

враховувати ті особливості мовної поведінки індивідуума, визначені 

комунікативною ситуацією, мовним і культурним статусом, соціальною 

належністю, статтю, віком, світоглядом, особливостями біографії та іншими 

параметрами особистості [Еренков 1996, с. 73]. 

Іншомовні запозичення, що вживаються в молодіжному соціолекті, мають 

перевагу в тому, що підносять мовця в соціальному плані в певних сферах більш 

високо, підкреслюють рівень інформованості та претендують на перевагу певної 

групи молоді, що використовує цю лексику [Дьяков 2000, с. 20]. 

Зазвичай цими іншомовними вкрапленнями є короткі вислови, вигуки, 

окремі слова, рідше – висловлювання. Дуже поширене в сучасному молодіжному 

соціолекті вживання англійських форм «yes», «no», «О.К.» замість відповідних 

французьких прототипів «oui», «d'accord», «non». Подібні вислови демонструють 

одночасно ознаку неформальності та освіченості. 

Іншомовні вкраплення можуть виконувати експресивну і емоційно-оцінну 

функції: 

«Се serait trop cool» [20 ans, № 206, nov. 2003 р.17]; 
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«C'etait cool, mais bon... C'est du passe!» [Star club, № 197, 2004, р. 27]. 

У сучасному молодіжному мовленні спостерігається використання іронії та 

ігнорування, які пов'язані з оцінністю та експресією матеріалу і розглядається як 

імпліцитний спосіб вираження змісту. Цей спосіб використовують для 

відображення особливого ставлення одного зі своїх героїв (співрозмовника) до 

іншого (мовця), або до ситуації, в якій відбувається спілкування.  

Використовуючи в мовленнєвій поведінці тактику іронії, співрозмовник 

передбачає приховати істинний сенс репліки-відповіді або протиставити його 

явному змісту. Отож, у висловлюванні містяться два твердження: помилкове, яке 

виражається експліцитно, та істинне, виражене імпліцитно. Специфіка тактики 

іронії полягає також у тому, що її розпізнавання можливе лише з урахуванням 

контексту. Наприклад:  

1 – Au fait, je voulais te demander sit u manges pas de la salade? – Alors, ca, 

c’est l’affaire de ma copine, t’sais (les deux rient) [http://www.tribudados.com].  

 Іронія як особлива лінія поведінки співрозмовника дає можливість 

висловити негативні почуття в соціально прийнятній формі. Так, у прикладі (1) 

співрозмовник висловлює своє небажання відповідати на поставлене запитання і 

повідомляє про свою незацікавленість у продовженні розмови на цю тему. Досить 

типовим для цієї тактики є також те, що природу комунікативно-семантичного 

зв'язку репліки-стимулу і репліки-реакції визначити практично неможливо навіть 

з урахуванням контексту. І саме тому в цьому випадку репліку-відповідь не можна 

віднести ні до спростувального (частково або повністю), ні до підтверджувального 

(частково або повністю) заперечення. 

Процес породження іронії, як зазначається в роботі Л. Б. Головаш, 

заснований на порушенні практично будь-яких смислових ланок мови [Головаш 

2008]. Таким чином очевидно, що репліки-відповіді, в яких реалізована тактика 

іронії, можуть мати найрізноманітніші прагматичні значення; нерідко видимий 

зв'язок між реплікою-стимулом і реплікою-реакцією відсутній взагалі. Подібні 

значення наближають тактику іронії до тактики ігнорування. 
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Тактика ігнорування є, по суті, одним із прикладів так званої негармонійної 

діалогічної взаємодії. Поняття гармонійного і негармонійного діалогу досліджує 

Т. М. Колокольцева у своєму дослідженні про специфічні комунікативні одиниці 

діалогічного мовлення. Аналізуючи художній діалог, автор зазначає, що велика 

частина художніх діалогів гармонійні, тобто характеризуються узгодженістю 

мовних стратегій і тактик співрозмовників, взаємоприйнятною тональністю мови 

комунікантів, а також наявністю ефективного результату комунікативного акту 

(досягнення хоча б часткового взаєморозуміння і згоди) [Колокольцева 2001, 

с. 184]. Що ж стосується гармонійного діалогу, то для нього характерні такі 

особливості: 

1) неузгодженість або навіть конфронтативність мовленнєвих стратегій і 

тактик співрозмовників; 

2) можливість неприйнятної хоча б для одного з учасників тональності 

мовлення; 

3) відсутність справжньої зацікавленості предметом обговорення або 

змістом висловленого; 

4) вербальний або паралінгвальний вираз негативних установок щодо змісту 

промови або до особистісних особливостей співрозмовника; 

5) відсутність ефективного результату спілкування [Колокольцева 2001, 

с. 186]. Більшість цих особливостей можуть бути виділені при характеристиці 

тактики ігнорування. У процесі реалізації цієї тактики запитання, адресовані 

співрозмовнику, залишаються без інформативної відповіді; тема розмови не 

підтримується, відхиляється мовцем. Тобто, по суті, реалізація в діалозі цієї 

тактики передбачає відсутність ефективного результату спілкування. 

Досить частими прикладами застосування в діалозі тактики ігнорування є 

такі репліки: «Je пе sais pas», «Je n'ai pas fait attention», «On verra». Подібні репліки 

не просто відхиляють запропоновану мовцем тему розмови, але і підкреслюють 

незацікавленість співрозмовника в продовженні спілкування; вони є 

непродуктивними з точки зору діалогічного спілкування і в більшості випадків 

вони не передбачають продовження діалогу:  
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(2) – Quelque chose qui va pas, Alex? – Je sais pas (звучить як ché pas) 

[http://www.planete- ados.com]. 

(3) – Tu crois que ta meuf va bader? – Franchement j’ai pas grand-chose à foutre! 

(cela n'a pas d'importance) [http://www.planete- ados.com]. 

Як видно з аналізу наведених прикладів, експліцитне значення 

висловлювання є вторинним щодо імпліцитного і часто не має прямого 

відношення до контексту. Інтерпретація імпліцитно вираженого значення часто 

викликає певні труднощі, тому що при аналізі подібних висловлювань необхідно 

враховувати цілий ряд чинників, як, наприклад, типи мовних актів, що 

реалізовуються в обох репліках, комунікативна форма висловлювання, 

використання мовних формул і лексичних елементів, які мають певне значення 

при їх уживанні в конкретній ситуації. Однак основним фактором у всіх випадках, 

що визначає загальне прагматичне значення репліки-відповіді, є особливості 

екстралінгвальної ситуації. 

Французька молодіжне мовлення пронизане експресивністю і оцінністю. 

Якщо в розмовному мовленні старшого покоління експресивна функція не є 

панівною, а лише супутньою, то в молодіжному мовленні вона домінує. 

Своєрідному віковому світосприйняттю молоді властива початкова установка на 

гостроту, жарт, гру. При цьому переважає прагнення аж ніяк не до економії 

мовних засобів, а до новизни і експресивності. 

Експресивність у мові з часом втрачається, стирається, особливо якщо слово 

або вислів використовується регулярно й інтенсивно. Як наслідок, подібні слова 

втрачають цю властивість і з часом поступаються місцем іншим, експресивність 

яких ще не розтрачена. 

Отже, можна зробити висновок про те, що в семантичній структурі слова 

між оцінністю, експресивністю і емоційністю існує взаємовплив і 

взаємозалежність, як між будь-якими компонентами єдиного цілого. Завдяки їх 

співіснуванню носії французької мови мають прекрасну можливість найбільш 

точно дати характеристику того чи іншого явища навколишньої дійсності як із 

позитивного, так і з негативного боку. 
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Таким чином, можна припустити, що елементи сучасного молодіжного 

соціолекту, що характеризуються експресивністю, оцінністю, яскравим 

емоційним забарвленням і мають велику популярність серед населення Франції, є 

одним із джерел поповнення і збагачення французької розмовної мови.  

 

2.3.2. Своєрідність вираження згоди / незгоди у французькому 

кримінальному жаргоні та носії арго.  

Жаргоном називають соціальний діалект, що за лексикою та фразеологією 

відрізняється від загальновживаної мови, має вищий рівень експресивності 

зворотів та характеризується власним особливим використанням словотворчих 

засобів. На відміну від мови, не має власної граматичної та фонетичної системи. 

Основною функцією жаргону є вираження належності до відносно 

автономної соціальної групи через використання специфічних слів, форм та 

зворотів. Також жаргон виступає засобом саморепрезентації мовця як маркування 

ним свого екзистенційного статусу та як прояв і вираження емоційних та оцінних 

реакцій щодо денотата, адресата та комунікативної ситуації повідомлення. 

У будь-якому жаргоні важливою ознакою є його «вторинний» характер, 

адже жаргонізми замінюють нейтральну або піднесену лексику літературної мови. 

Важливим елементом жаргону є економія мисленнєвих та мовленнєвих зусиль.  

Жаргонний дискурс характеризується високим ступенем етивної та мовної 

свободи адресанта. Підбір лексем у жаргонному дискурсі вищою мірою 

прагматично обумовлений. 

Ми послуговуємося терміном «жаргон», а не «арго», оскільки більшість 

висловів, що позначають згоду/незгоду певною мірою увійшли у загальновживану 

мову, або ж їхнє значення відоме широкому загалу носіїв французької мови. Арго 

ж є закритою лексичною підсистемою, основна функція якої – конспіративна, і 

носії арго використовують спеціальні номінації та вислови для приховування 

групових таємниць від органів влади та добропорядних громадян. Про 

кримінальне арго ми говоримо при аналізі невербальних засобів вираження згоди / 

незгоди. 
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«Кримінальний жаргон є езотеричною соціолектною формою існування 

лексичного субстандарту, яка обслуговує кримінальну субкультуру 

антисоціальних та асоціальних груп людей і виконує в ній функції 

конспіративного спілкування, пароля та емоційно-експресивного мовного засобу, 

чинить величезний вплив на літературний стандарт» [Кудинова 2011, с. 4].  

 Кримінальний жаргон можна визначити як закономірне явище, що відбиває 

специфіку кримінальної субкультури, ступінь організованості і професіоналізації 

злочинного середовища [Шемякина 2009]. 

Існування кримінального жаргону та арго не є чимось винятковим, адже 

професійний жаргон є в представників багатьох професій (шоферів, лікарів, 

криміналістів, працівників пенітенціарної системи, програмістів і т. ін.) і груп 

населення (студентів, представників молодіжних субкультур тощо). Жаргон 

народжується внаслідок соціально-психологічних закономірностей 

функціонування вищезазначених груп. 

Причини виникнення кримінального (злодійського) жаргону, як вважає 

фахівець із кримінальної субкультури Ю. Дубягін, криються перш за все в 

збоченій психології злочинців-рецидивістів, сутність якої характеризується 

особливістю їхньої особистості [Дубягин, 2001]. Штучно створюючи і навіюючи 

собі й оточуючим думку про власну винятковість, відданість, оригінальність і 

перевагу над іншими, вони сприяють поширенню думки про нібито справжню 

порядність злочинних авторитетів. 

Кримінальний жаргон є своєрідною метамовою, оскільки інформує не лише 

про екстралінгвальні обставини, але й позначає належність мовця до певної 

соціальної групи; з іншого боку, ця метамовна функція втрачає виразність, 

оскільки через низку причин, у тому числі позамовних, кримінальна метафора та 

інші елементи експресивності цього виду субстандарту широко використовуються 

художнім дискурсом та в мас-медіа. 

У межах кримінального жаргону виділяються [Скрипник 2011, с. 321]:  

1) загальнокримінальний жаргон (арго, «феня»);  
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2) «професійні жаргони», тобто жаргони злочинців, які мають 

«спеціалізацію» у сфері девіантної поведінки. Така «спеціалізація» поділяється на 

підгрупи: 

✓ жаргон (арго) шахраїв: bonnetteurs (шахраї), cartonniers (картярські шулери), 

«truands» (блатні), pouciers (повірники) та ін. 

✓ жаргон (арго) злодіїв: «arcans» (загальна назва злодіїв), caroubleurs 

(домушники), tireurs (кишенькові злодії), arracheur de sacs (гоп-стопники), 

voleur à l'esbroufe (ширмачі), roulottiers (майданники, шлепери), piqueurs de 

tronc (церковні злодії, «клюкушники»), та ін.; 

✓ арго грабіжників: «dévaliseurs», «rôdeurs de barrières», «tire-laines» 

(штопорила, стопарі);  

✓ жаргон (арго) вбивць: «flingueurs» (кілери); «surineurs» (мокрушники, 

технарі);  

3) тюремний жаргон (арго), або ж табірна феня, характерний для пенітенціарних 

установ (тюрем, колоній і таборів), які є обов’язковими етапами професійної 

кар’єри злочинців. У цій підгрупі дуже багатим є позначення саме в’язниці. 

Французькою мовою: auberge, ballon, bigne, bloc, boîte, cabane, cage, clou, dur, 

gnouf, grille, pistole, placard, ratière, séchoir, sourd, taule, tôle, trou та ін. 

Українською мовою: академія, акваріум, баркас, бендюга, бичарня, дальник, зона, 

общак (в знач. колонія загального режиму), решітка, рогачівка та ін.  

У французькій мові перша інформація про вживання жаргонізмів сягає 

XIV століття і подається у текстах, які описують тюремне життя та побут. Усі 

слова вживаються у значенні тюрми (prison), що позначені різні конотаціями 

цього поняття: barbane на провансальскому діалекті позначає набундюченого і 

пихатого монаха (barban), bersueil (borsueil) – це старофранцузька форма слова 

berceau (колиска), gloriette – дзвоник, griesche – біда, горе. 

Інші жаргонізми, які зафіксовано з 1389 року, такі як mouche, збереглися аж 

до наших днів і вживаються і тепер у формі mouchard (доносчик) та flic, слово-

бумеранг, що перейшло через німецьку мову (Fliege – муха) [Sainéan, 1912, с. 34].  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=13336_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=15869_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=19022_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=20094_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=20437_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=24729_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=25292_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=33931_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=58564_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=84188_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=563349_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=133241_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=133424_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=146218_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=160851_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=165445_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=171940_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=197256_4_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=179611_4_2
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У XV столітті з’явився досить об’ємний документ, який засвідчив 

використання злодійського жаргону у французькій мові. 1455 року в місті Діжон 

було арештовано та засуджено членів банди Кокіярів. Під час судового процесу 

вони видавали імена своїх спільників і, захищаючи себе, говорили на жаргоні, 

який самі називали jobelin або jargon jobelin. В архівах Діжонського процесу 

налічується близько 70 лексичних одиниць та арготичних висловів. Одним із 

злодіїв-кокіярів був знаменитий поет Франсуа Війон, який написав цикл віршів 

жаргоном кокіярів. 

Ще один злодій Луї Домінік Картуш (Louis Dominique Cartouche 1693-1721) 

був ватажком відомої банди, членів якої було страчено на площі Грев. Відразу 

після смерті він став центральним персонажем літературної творчості, його мова 

наділялася такими жаргонізмами, як «pincer» або «bouliner» (красти), «mioche» 

(хлопець), «trimer» (ходити), «trimard» (шлях), «ratichon» (священник).  

Наприкінці XVIII століття у Франції лютувала банда Паліїв (Chauffeurs), які, 

катуючи своїх жертв за допомогою вогню, домагалися від них зізнань щодо 

захованого добра. Палії діяли по всій Франції, але саме розбишаки із кантону 

Оржер були спіймані та засуджені (Chauffeurs d’Orgères) у 1800 році. Вони навели 

чимало прикладів вживання жаргонізмів. Наприклад, «schnouf» у значені «тютюн» 

запозичено від німецького Schnupftabak, «chiqué» у значенні «церква» від 

циганського chiké (дім). Наявні приклади метафоричного вживання жаргонізмів: 

sciager la gourgane (перерізати горло) від слова scier (пиляти). У протоколах 

судових засідань можна також уперше віднайти назви кримінальних 

«спеціальностей»: francs de maison – злодії, що обкрадали людські помешкання, 

«домушники», francs de campagne – грабіжники сільських жителів, mioches – учні 

злодіїв та ін.  

У минулому арештант, який надалі перейшов на службу до поліції, Франсуа 

Ежен Відок (François-Eugène Vidocq – 1775-1857) опублікував у 1828 році свої 

спогади під назвою «Mémoires» [Vidocq, 1828], а в 1837 році – книгу «Злодії» («Les 

voleurs»). У цих творах зібрано досить об’ємний словник кримінального жаргону 

XIX століття. У ньому можна знайти жаргонізми, що збереглися із попередніх 
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століть, наприклад gaffe (караул, пост спостереження) використовували кокіяри, 

mouchailler (дивитися) було зафіксовано у XVII столітті. Також тут є лексичні 

одиниці XVI століття (період створення каторги): cadènes від chaînes (ланцюги), 

barberot від barbier (цирюльник). У словнику також наявні регіональні 

діалектизми, які свідчать про різне географічне походження злочинців: північний 

діалект – gambiller (танцювати), abéquer (годувати), південний діалект – 

cambrouse (провінція), центральний – abouler (прийти), arpions (ноги), panoufle 

(перука), flaque (мішок).  

У словнику Відока наведені й запозичення з інших слів: niente (нічого) із 

італійської мови, fenin – ліар від німецького Pfennig.  

Деякі жаргонізми зі словника Відока вживаються й сьогодні: mac від 

maquereau (сутенер), pingre (скупий), fric-frac (пограбування, «гоп-стоп»), 

papelard (папір, гроші), pioncer (спати), môme (дитина), pieu (ліжко), pogne (рука), 

mézigue (я), tézigue (ти), toc (фальшиві прикраси) та ін.  

«У XX столітті кримінальний жаргон попередніх століть фактично увійшов 

у повсякденний вжиток французької мови. Слова переходять від однієї соціальної 

групи до іншої, і саме ця прозорість і характеризує сучасний кримінальний 

жаргон» [Скрипник 2011, с. 323].  

Кримінальний жаргон перебуває у постійному розвитку. На сьогодні у 

французькому кримінальному жаргоні налічується понад 15000 слів і 

словосполучень. Залежно від регіону значення окремих слів можуть різнитися. 

Багато слів є полісемічними. Кримінальний жаргон безумовно базується на 

фонетичних і граматичних принципах загальнонаціональної мови і, як уже 

зазначалося вище, має суттєві діалектні і соціально-групові відмінності.  

Кримінальний жаргон забезпечує внутрішнє життя кримінального 

співтовариства, пов'язане із наданням свідчень на допиті, трудовою діяльністю, 

розвагами і т. ін. Головне ж призначення кримінального жаргону – забезпечення 

злочинної діяльності кримінальних угруповань. Більшість лексики позначає 

знаряддя злочинної діяльності, способи уникнення переслідування, поведінки на 

суді, характеру злочинної діяльності, суб'єктів та об'єктів злочинів. 
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Важливо зазначити, що нами не було виділено у французькому кримінальному 

жаргоні особливих, властивих лише кримінальній субкультурі, жаргонізмів та 

висловів на позначення згоди: вона виражається або загальноприйнятими способами, 

або збігається із висловами з молодіжного сленгу. 

Таблиця 2.3 

Вислови кримінального жаргону на позначення незгоди 

Французький варіант Інтерпретація Український1 

відповідник 

Broncher Заперечувати Борзити 

Regimber 

Se cabrer 

Rebiffer 

 

Відмовляти у допомозі, 

відмовлятися скоїти 

правопорушення або ж 

взагалі що-небудь 

зробити 

Артачитися 

Cuit! Відмова продовжувати: 

«Досить, я більше не 

хочу» 

Баста 

Daube  

Eau de bidet 

C'est de la couic 

Une paille 

Вигук на позначення 

відмови вірити, 

звинувачення у обмані; 

«брехня» 

Буза бузова 

Tu bats! 

Tu me mènes en bateau! 

Звинувачення в обмані; 

«ти брешеш!» 

(рос) Демонишь  

dérailler Прикинутися таким, що 

не розуміє суті 

звинувачення 

(фактично відмова 

свідчити проти себе)  

(рос) 

Дуру погнать 

Укр. гнати дуру  

Ton clapet! 

Mets la en sourdine 

Заборона подільнику 

говорити (на слідстві) 

«все не говори, не 

розповідай». 

(рос) 

Дыши тише 

raffûter Відмовлятися коритися Бузити 

Panama 

On va ramasser une gamelle 

Відмова скоювати 

правопорушення з 

огляду на недоцільність 

Гниле діло  

 

 
1 Або російський за відсутністю українського еквіваленту 
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Висновки до другого розділу 

 

Отже, ми розглянули функціонування категорії згоди / незгоди в різних 

соціальних групах і дійшли таких висновків: 

Щодо гендерно маркованої категорії згоди / незгоди: 

1. Переважна кількість жінок при комунікації дотримуються стилю 

співробітництва, а чоловіки – конкуренції, відповідно, кожен із них використовує 

специфічні способи комунікації: жінки зазвичай дотримуються почерговості 

мовлення, чоловіки тяжіють до самоствердження, встановлення домінування. 

2. Дискурсивний акт згода типовий для мовленнєвої поведінки 

комунікантів обох статей, проте він є важливішим для жінок. Для мовлення  

М-учасників більш характерні дискурсивні акти прямої, категоричної згоди / 

незгоди. Окрім прямої згоди це може бути категорична підтримка іншого мовця 

М із відмовою пояснення позиції, а також як найвищий ступінь вираження 

готовності зробити те, що є предметом розмови.  

3. Для чоловічого мовлення частотним є дискурсивний акт схвалення як 

розширення іллокутивного простору згоди за рахунок залучення складової 

частини оцінки, яка передбачає позитивну реакцію комуніканта на попередній 

мовленнєвий крок комунікативного партнера. Схвалення актуалізується за 

допомогою якісних прикметників у найвищому ступені порівняння, іменників-

метафор на позначення унікальності, винятковості.  

4. Для F-учасниць дискурсивний акт схвалення спрямований на словесне 

стимулювання певних вчинків.  

5. Категорична незгода з боку мовця М актуалізується за допомогою 

апелювання до здорового глузду адресата.  

6. Категорична незгода з боку мовця F базується на необхідності пояснити 

свою позицію. Також F-мовець, висловлюючи незгоду, апелює до адресата або ж 

просто пропонує припинити дискусію. Незгода з боку F-мовця – некатегорична. 

Часто мовцю F настільки тяжко висловити свою незгоду, що репліка все одно 

починаєтся афірмативом «oui». 
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Щодо вираження згоди / незгоди у діалозі «дорослий – дитина»: 

1. У діалозі «дорослий-дитина» єдність запитання-відповідь є домінантним 

типом діалогічної єдності, що характеризується високим рівнем функціональної 

значущості у процесі становлення комунікативної компетенції дитини. 

Опанування різноманітними способами та засобами вираження згоди / незгоди у 

формі відповіді на репліку, яка містить загальне запитання, займає суттєве місце в 

комунікативній (а передусім діалогічній) компетенції мовленнєвої особистості. 

2. Усвідомлення і вираження дитиною семантики згоди / незгоди є одним 

із значущих елементів її діалогічної компетенції.  

3. Репліка-реакція згоди / незгоди визначається у діалозі висловлюванням 

мовця і програмується комунікативним змістом ініціативної репліки-стимулу, яка 

несе основне конструктивне навантаження у рамках діалогічної єдності. 

4. Спонукаючи дитину висловлювати відповідну репліку й одночасно 

навчаючи цього, мати моделює ситуацію так, щоб дитина «підказувала», 

включаючи у питання актуалізатори, використовуючи навмисно перебільшену 

інтонацію, відповідь-підказку та ін.  

5. Коли дитина починає розуміти, чого від неї чекають, і долучається до 

діалогу, підтримуючи його і адекватно реагуючи, вона використовує на ранньому 

етапі протознаки: спочатку невербальні, надалі повтор назви предмета замість 

підтвердження характеристики (ознаки), запропонованої дорослим, та ранню 

ствердну відповідь (невербальну, а згодом і вербальну).  

6. У діалозі з дитиною питання дорослого виконують метамовну, 

метакомунікативну та власне комунікативну функції.  

7. Метамовна функція включає реакцію на неправильне запитання або 

неправильно подану номінацію; «репетицію» певного компонента мовленнєвої 

здатності дитини. 

8. Метакомунікативна функція проявляється на третьому році життя 

дитини і розвивається до шести років модусними запитаннями, вимогою 

висловлення прямої згоди / незгоди, питаннями для підтримання діалогу та 

питаннями-підказками мети (або причини) дій, які виконує дитина. 
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9. Власне комунікативна функція розвивається на шостому році життя 

дитини. З’являються запитання, структура яких містить подвійне заперечення, а 

також питання із модусною рамкою метакомунікативного характеру. Варіативні 

типи реплік-реакцій дорослого утворюють цілісну систему, до якої входять 

питання, що підтримують і розвивають діалог.  

10. Комунікативні ситуації, які передбачають вираження дитиною згоди / 

незгоди, на ранніх етапах представлені найпростішими варіантами. Вони можуть 

стосуватися різних елементів диктумних речень (спочатку це дія, об'єкт і суб'єкт). 

Поступово дорослий інтуїтивно починає залучати дитину до більш складних 

комунікативних ситуацій, які знаходять відображення в глибинних, прихованих, 

модусних мовних структурах. 

11. Вербальне вираження згоди / незгоди починається із використання 

дитиною релятивів oui та non. Далі починають функціонувати повтори (неповний 

повтор, повний повтор), а згодом – спроби поєднання односкладових релятивів та 

повторів. Потім до повторів, що супроводжуються релятивом, додається 

уточнювальний повтор атрибута. У репліках шести-, семирічної дитини повтори 

практично відсутні, вони витісняються непрямими способами вираження згоди / 

незгоди. 

12. Семантика аугментативних структур у мовленні дитини до шести років 

включає диктуумний (з ознакою причинової обумовленості дій; з ознакою 

причинової обумовленості стану; протилежно-обмежувальний) та модусно-

ментальний (персуазивний) типи.  

13. Аугментативні структури модусної семантики супроводжують прямі 

способи вираження згоди / незгоди у мовленні дітей після двох із половиною 

років. Їх комбінації прогнозовані і піддаються підрахуванню. Особливого 

з'ясування вимагає лише питання про порядок появи і про саму дозвільну 

можливість поєднання цих засобів у мовній системі дитини на кожному етапі 

онтогенезу. У нашому корпусі даних відзначені приклади повтору, який 

супроводжується ментально-модусною рамкою (із семантикою впевненості) і 

мотивацією певного стану справ: Дор.: Et papi sait conduire? Дит.: Oui, bien sûr. 
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Bien sûr, il est chauffeur. Il est notre chauffeur [сім’я Б] (звичайно, він це робить, 

тому що він шофер). 

14. До п'яти років кількість модусних розширень, до цього порівняно 

невелика, зростає. Модусна рамка набуває статусу не імітованого слідом за 

дорослим, а спонтанно використовуваного дитиною засобом. У цьому 

проявляється високий рівень розвитку її комунікативної компетенції. Пор.: 

1) Дор.: C’est mamie l’a cassé? N’est-ce pas? Дит.: Mamie. Ben, oui. Peut être. Ainsi. 

(Показує, як бабуся ламала) [сім’я Г]; 2) Дор.: Et l’âme est petite? Дит.: Bah, bien 

sûr [сім’я М]. Після п'яти років дитина здатна, висловлюючи згоду / незгоду, 

з'єднувати два види розширень – диктумне і модусне. 

Специфіка вираження згоди / незгоди у молодіжному сленгу 

Французьке молодіжне мовлення пронизане експресивністю та оцінністю. 

Експресивна функція в молодіжному мовленні є домінуючою. Вираження згоди 

можна поділити на 2 категорії: схвалення» і захоплення. У ході дослідження були 

виявлені три категорії мовних одиниць, що виражають незгоду і відбивають 

емоційні реакції – неприйняття, невдоволення, відрази. При вираженні незгоди 

молодь не скупиться на лексичні одиниці і часто вдаються до лайки та грубощів. 

Важливими одиницями у вираження згоди / незгоди в молодіжному мовленні є 

використання запозичень з арабської та ромської мов.  

Своєрідність вираження згоди / незгоди у французькому кримінальному 

жаргоні 

1. Кримінальний жаргон – це соціолектна форма існування лексичного 

субстандарту кримінальної субкультури антисоціальних та асоціальних груп 

населення, яка виконує функції конспіративного спілкування, пароля та емоційно-

експресивного мовного засобу. 

2. У межах кримінального жаргону виділяються: 1) загальнокримінальний 

жаргон (арго, феня); 2) професійні жаргони, тобто жаргони злочинців, які мають 

«спеціалізацію» у сфері девіантної поведінки (шахраїв, злодії, грабіжники, 

вбивці); 3) тюремне арго (табірна феня), характерне для місць позбавлення волі.  
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3. У французькому кримінальному жаргоні не виокремлюються властиві 

лише кримінальній субкультурі вислови на позначення згоди. Згода виражається 

або загальноприйнятими способами, або збігається із висловами з молодіжного 

сленгу. Незгода передається жаргонізмами на позначення відмови у допомозі, 

відмови скоїти правопорушення, звинувачення у обмані; відмови свідчити проти 

себе, відмови підкорятися. 
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РОЗДІЛ 3. НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЗГОДИ / 

НЕЗГОДИ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ 

 

3.1. Невербальні засоби вираження згоди / незгоди згідно із соціальною 

характеристикою мовця 

3.1.1. Гендерні особливості невербального вираження згоди / незгоди 

Між жінками та чоловіками існують відмінності як у поведінці, так і в їхніх 

намірах, деякі з цих відмінностей закладені природою, вони вже попередньо 

запрограмовані у кожної зі статей. Однак є й ті, які виникають уже на підставі 

досвіду і які можуть значно відрізнятися в різних статей: деякі з них часто більш 

фемінні, а інші – маскулінні. Наприклад, жінки частіше за все демонструють 

емоційну поведінку, тоді як чоловіки переважно показують поведінку 

домінування і влади. Така поведінка, як правило, зазнає змін у сучасному 

суспільстві. Через це у багатьох ситуаціях все частіше виникають ситуації прояву 

нетипової поведінки. 

Незважаючи на постійне збільшення поширення нетипової поведінки, 

можна виділити деякі відмінності між чоловіками і жінками. Причина цих 

відмінностей – фізична: жінки використовують одночасно 16 різних частин свого 

мозку, тоді як чоловіки використовують 6 або 7.  

Найсильніше виражені відмінності за статтю в тих ситуаціях спілкування 

чоловіків і жінок, у яких особливого значення набувають соціальні та інтерактивні 

кінетичні змінні, такі як статус, роль, мотивація, психотип особистості, 

нормативні очікування, установки, преференції та ін. 

Становище жінки в суспільстві, наявні стереотипні уявлення, що стосуються 

її невербальної поведінки, прагнення уникнути санкцій за девіантну жестову 

поведінку (за «не ту позу», «непристойні жести», «зухвалі погляди» і т. ін.), а 

звідси нерідко помітна скутість і несвобода в рухах – усі ці фактори дуже складно 

взаємодіють зі значеннями вказаних перемінних. Так, невербальна поведінка в 

діалозі з чоловіком жінки-«начальниці» відрізняється від поведінки жінки 

«підлеглої» [Зарецька 2001, 139]. 
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За спостереженнями психологів, між представниками протилежних статей 

спостерігаються відмінності у використанні невербальних засобів у процесі 

комунікації. Доцільно припустити наявність кількох причин, які це зумовлюють. 

По-перше, біологічна будова тіла свідчить про апріорні відмінності: наприклад, 

фонетичні особливості чоловічого і жіночого голосу – тембр, діапазон; 

своєрідність чоловічих і жіночих рухів та поз. По-друге, існують виражені 

відмінності за статтю в ситуаціях, де особливе значення мають статус, роль, 

мотивація, нормативні очікування, установки, преференції і т. ін. Становище 

жінки в суспільстві, наявні стереотипні уявлення, що стосуються її невербальної 

поведінки, прагнення уникнути санкцій за «неправильну» жестову поведінку – всі 

ці фактори взаємодіють [Сухова 2002, с. 267]. 

Жінкам у розмові притаманні інтонація виправдання, дружелюбність в 

експресії міміки, ступінь нахилу і напруженість пози, спокійна жестикуляція 

[Герман 2011, с. 141]. Чоловіки ж частіше говорять з натиском, перебивають 

співрозмовника, впевненіше дивляться в очі, рідше усміхаються [Сухова 2002, 

с. 266].  

Чоловіки схильні знижувати інтонацію в кінці фрази, що надає їхньому 

мовленню ознак упевненості, переконливості і безапеляційності. Жінка 

наприкінці фрази часто підвищує інтонацію, що нерідко робить її твердження 

схожим на питання чи претензію [Стернин 2012]. І тому, власне, незгода нерідко 

супроводжується інтонацією претензії. Також жінкам властиві: вищий верхній та 

нижній регістри, вища частота основного тону, більш широкий частотний 

діапазон. Для жінок загалом характерний вищий відсоток емфатичних тонів 

[Сороколетова 2010]. Чоловіки розмовляють голосніше. Гучність залежить від 

статі комуніканта: з комунікантами однієї статі говорять тихіше, у змішаних 

інтеракціях намагаються говорити голосніше, щоб уникнути ефекту інтимності 

[Тамбиева 2009].  

Погляд у процесі спілкування може виконувати цілу низку функцій – 

висловлювати увагу, схвалення або незгоду [Зобов 1991, с. 54]. Відсутність 

погляду також може бути сигналом небажання підтримувати контакт [Земская 



 118 

1993, с. 112] або ж незгодою. Жінки частіше дивляться на співрозмовника і довше 

не відводять очі, і згода практично завжди супроводжується прямим поглядом у 

вічі. Чоловіки ж не люблять дивитися співрозмовнику в очі і зазвичай намагаються 

в ході розмови регулювати своє становище і відстань від співрозмовника [Стернин 

2012]. 

Висловлювання, що виражає здивування і несприйняття інформації та сумнів 

«Vraiment?», «Mais non!» у жіночому мовленні здебільшого супроводжується 

підняттям голови і брів, а у чоловіків – лише підняттям голови. Вислів 

категоричної незгоди «Jamais!» у чоловіків зазвичай супроводжується заперечним 

похитуванням голови. 

Загалом жінки говорять швидше за чоловіків, загальна тривалість пауз у 

їхньому мовленні менша, ніж у мовленні чоловіків. В. В. Колесов наводить такі 

дані: «... У розмові чоловіки зберігають мовчання 3,21 секунди, жінки тільки 1,35» 

[Колесов 2004, с. 137]. Саме тому жінки швидше висловлюють згоду/незгоду, тоді 

як чоловіки можуть дещо обдумати свою позицію. 

На особливу увагу заслуговує мова дотиків. У дитинстві люди уникають 

дотиків з протилежною статтю; пізніше, в період, який вважається природним для 

початку статевих відносин, торкання переходять у площину особливої мови. У 

повсякденному житті (при прощанні або вітанні, наприклад) чоловіки торкаються 

іншої людини рідше, ніж жінки, які взагалі не схильні уникати дотиків ні зі 

знайомими, ні зі сторонніми людьми При вираженні згоди або ж м’якої незгоди, 

жінка може доторкнутися до співрозмовника, стиснути руку, тоді як чоловіки 

цього здебільшого уникають. 

Таким чином, невербальна поведінка чоловіків відрізняється від поведінки 

жінок. Усе сказане щодо протиставлення чоловічих і жіночих жестів не означає, 

що чоловіки взагалі не можуть використовувати жіночі жести (або навпаки), – тим 

не менш, такі ознаки невербальної поведінки не є для них нормативними і 

стереотипними. Крім очевидних розбіжностей у формі реалізації одних і тих 

самих жестів, різними виявляються також деякі чоловічі і жіночі невербальні 

форми вираження одного і того ж змісту в межах певної мови жестів. 



 119 

3.1.2. Специфіка невербального вираження згоди / незгоди у діалозі 

«дорослий-дитина».  

Першою мовою, якою починає говорити дитина, є мова тіла [Горшкова 2000, 

с. 92]. Невербальними засобами спілкування людина починає користуватися з 

перших днів свого життя. Ще не володіючи вербальним мовленням, дитина 

повідомляє батькам про свій стан, бажання, переживання, використовуючи для 

цього плач, інтонацію, міміку та жести. Приблизно на третьому місяці життя 

дитина встановлює зоровий контакт, який є надзвичайно важливим складником 

спілкування. Усмішка, яка виникає як вроджений рефлекс до двох місяців, набуває 

соціального значення і стає реакцією на людський голос або обличчя. На цей 

період усмішка стає тривалішою та виразнішою, ніж рефлекторна, і включається 

у спілкування як його специфічний компонент, що носить назву «комплексу 

пожвавлення», який характерний для дитини першого пів року життя [Юртайкин, 

Жиянова 2001]. Виражати згоду чи незгоду киванням чи похитуванням дитина 

може в середньому в 11-12 місяців. Дослідники зазначають, що це одні з 

найперших усвідомлених «значущих» жестів дитини. Перші кивання головою на 

позначення згоди / незгоди дитини відрізняються від аналогічних жестів дорослих 

більшою або, навпаки, меншою інтенсивністю, а також амплітудою рухів голови. 

Якщо на позначення згоди дорослий одноразово киває головою згори донизу, не 

задіюючи рухів шиєю, діти часто кивають кількаразово, інтенсивніше, глибоко 

схиляючи підборіддя. При вираженні незгоди дорослий похитує головою, 

повертаючи підборіддя у напрямку до плечей, дитина ж на початку похитує 

голівкою, не повертаючи підборіддя, а нахиляючи вушка в напрямку до плечей. 

Також було відмічено три випадки, коли на позначення категоричної незгоди діти 

(12, 15 та 17 місяців) до похитування голівкою додавали інтенсивний заперечний 

жест рукою вказівним пальцем (ліворуч/праворуч). Після року дитина може 

висловлювати незгоду з поведінкою дорослого чи іншої дитини, сварячи її 

вказівним пальчиком (аналогічний жест і в українських дітей) 

[https://www.youtube.com/watch?v=90eMLu05uAg]. У шість місяців дитина добре 

розуміє слово «non» на позначення заборони щось чіпати. У 9 місяців дитина вже 
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може залучати вказування пальцями або ж просячи якийсь предмет, або ж як 

відповідь на прохання показати щось [https://www.youtube.com/watch?v= 

YPq6n02tKbs&t=311s]. Першими словами, які сприймає дитина, є «viens», 

«prends», «donne» та «arête». 

Засоби вираження згоди / незгоди в мові дорослих включають інтонацію, 

контекст, синтаксичні конструкції, лексичні компоненти. В. Г. Адмоні виділяє 

основні способи («формально-смислові різновиди», за термінологією В. Г. Адмоні 

[Адмони 1994, с. 76]) вираження згоди / незгоди: вербальні (прямі і непрямі) і 

невербальні. У зв'язку з цим слід враховувати велику роль в «усному діалогічному 

мовленні жестикуляторно-мімічний бік»: «мімічне висловлювання може навіть 

заміняти звукове – наприклад, при згоді або незгоді, при вираженні сумніву і 

т. ін.» [Адмони 1994, с. 73]. 

Найбільшим є прояв у дитини невербальної реакції-відповіді на запитання: 

вокалізацій, жестів, мімічних рухів та деяких інших типів протознаків: В.: Anne, 

la tuture roule? A.: (котить машинку) [сім’я Б]. Дитина може здійснити спробу 

висловити згоду за допомогою синкретичної голофрази: В.: Anne, tu te rappelles 

Léa? Р.: Ba, Ba (м’ячик) [сім’я Ф]. У цьому випадку дитина вербалізує фрагмент 

ситуації, нагадуючи тим самим про обставини, за яких відбулося знайомство із 

цією дитиною (гралися у м’ячик). Це так звана ствердна асоціативна відповідь. 

Використання мовних знаків починається з прямих способів та 

спеціалізованих засобів вираження згоди / незгоди, а всередині них – із релятивів. 

Однослівні релятиви «оснащені» традиційною жестовою культурою і дуже часто 

супроводжуються відповідними узуальними жестами: В.: Anne, on va au Macdo? 

A.: Oui (киває головою) [сім’я А]. 

 

3.1.3. Невербальні засоби вираження згоди / незгоди у молодіжному сленгу. 

Серед конвенціональних невербальних молодіжних засобів спілкування 

можна виділити групу стандартних етикетних жестів, використовуваних в 

офіційній обстановці (в класі / аудиторії) як засіб спілкування між учителем / 

викладачем і учнями / студентами, а також групу жестів, застосовуваних під час 
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спілкування між однолітками, частіше в невимушеній обстановці. Найбільший 

інтерес становлять соматичні коди другої групи. Саме вони складають кістяк 

жестової мови молоді, і саме вони є об'єктом нашого дослідження. Названа група 

невербальних знаків служить засобом маркування «свого», це своєрідний символ, 

який, «крім значення, вкладеного в нього ситуативно, несе ще постійне значення – 

належність до "своєї" спільноти».  

Як засвідчують наші спостереження, серед соматичних кодів молоді 

найбільше знаків символічних. У них особливо сильно проявляється ігрова 

основа. Деякі невербальні знаки цієї групи використовуються з метою 

приховування інформації від стороннього, "чужого", вони виступають своєрідним 

умовним паролем; інші жести розглянутої групи застосовуються з метою економії 

мовних (вербальних) ресурсів. Розглянемо деякі жести цієї групи з позначенням 

згоди або незгоди. 

Цікавий жест "показати великий палець": рука стиснута в кулак, при цьому 

великий палець енергійно розпрямляється перпендикулярно ребру долоні; долоню 

розташовується так, щоб великий палець виявився у вертикальному положенні і 

був спрямований вгору. Цей жест є загальновживаним конвенціональним знаком, 

його значення – "Здорово! Відмінно!" 

Жест, що позначає нудьгу. Багаторазове ритмічне поляпування по роті 

долонею, що супроводжується навмисним позіханням. У молодіжному 

середовищі жест є синонімічним жаргонізму «дістав».  

Жест «самогубець» виконується піднесенням до скроні витягнутого 

вказівного пальця, що символізує дуло пістолета зі зведеним курком, при цьому 

можливе відведення голови в бік від уявного зброї. У студентському середовищі 

жест коментує критичну ситуацію, з якої є тільки один вихід – застрелитися. 

Також цей жест використовується як негативна реакція на нісенітницю. 

Жести, як і слова, здатні надавати мові фамільярний, грубий відтінок. 

Подібні жести заборонені етикетом і складають групу табуйованих (асоціальних). 

Такими жестами, наприклад, у молодіжному середовищі вважається знак із 

піднятим догори середнім пальцем, він запозичений з американської культури і в 
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невербальну мову французької молоді проник з американських кінофільмів. 

Підлітки і студенти, які кодують інформацію за допомогою жесту середнього 

пальця, можливо, не завжди відчувають співвіднесеність цього жесту з матом (або 

ця співвіднесеність стерлася внаслідок занадто частого вживання, що 

малоймовірно, або це результат переосмислення запозиченого невербального 

знака, або зневага до середовища спілкування). У невербальному спілкуванні 

молодих (у тому числі і дівчат) жест стає знаком розчарування, засобом вираження 

досади і засмучення, а нерідко і просто засобом грубої відмови. 

 

3.1.4. Невербальні засоби вираження згоди / незгоди у кримінальному 

жаргоні та носії арго 

Академік Д. С. Ліхачов ще в дослідженнях 1935 р. зарахував специфічні 

рухи тіла злочинців до явищ, що ріднять злодійську мову із первісним способом 

спілкування – мовою жестів. Раніше, на його думку, в тюрмах поряд з жаргоном 

існував ще один різновид «таємного» спілкування, яким користувалися переважно 

для переговорів з вікна у вікно – це мова жестів – умовна, штучна. Характер її 

приблизно такий самий, як сигнали у моряків або мовлення глухонімих. 

Передаються букви або цілі слова, залежно від системи мови. Називається цей 

спосіб ведення переговорів «маяком» або «світлом». У середовищі злочинців існує 

10-15 жестів, які виникли в повсякденному злодійському спілкуванні і витіснили 

з нього слова. Ці жести, поза сумнівом, можна розглядати як мовленнєве явище. 

Кримінальний жаргон має своєрідний характер. Злодій боїться виказати 

зайве, боїться викрити себе або інших, боїться вимовити заборонені слова – слова-

«табу». Внутрішня напруженість злодійської мови часто не завершується нічим, 

залишається пригніченою. Тут і приходить на допомогу жест як звільнення від тієї 

напруги в мові, яка стало результатом заборони на відоме слово. 

Емоції злочинця займають особливе місце, оскільки вони характеризують 

ставлення людини до факту ізоляції від суспільства, до подій, що мали місце в 

злочинному минулому, до життя у пенітенціарному закладі. Зовні емоції 

злочинців виявляються в яскравих, виразних рухах, специфічних жестах, 



 123 

характерних мімічних рухах і умовних гримасах, перш за все, прийнятих у соціумі 

рецидивістів. 

Ще одним атрибутом кримінальної субкультури є спеціальна пальчикова 

жестикуляція. В. О.  Лабунська відзначає, що психологія невербального 

спілкування не має своєї власної класифікації жестів. У дослідженнях прийняті за 

основу ті з них, які були створені в психолінгвістиці, лінгвістиці, семіотиці і т. ін. 

Але об’єднує представників різних наук думка про те, що мова жестів є однією з 

найдавніших мов, які здатні передавати досить складну інформацію про людину 

[Лабунская 1986].  

Розглянемо жести, які мають пряме або опосередковане відношення до 

вираження згоди / незгоди. 

До числа розпізнавальних знаків належать умовні рухи пальців. У всі часи 

вважалося, що рука є однією з найважливіших частин тіла. На відміну від інших 

частин тіла, які допомагають адресанту, руки говорять самі за себе: вони 

погоджуються, заперечують, обіцяють; висловлюють страх, радість, горе, каяття; 

показують помірність, зайвість; позначають число і час. 

За поведінкою можна встановити структуру відносин в середовищі 

злочинців. Слід звертати особливу увагу на тих, хто робить жести, абсолютно 

схожі із жестами свого співрозмовника. У результаті можна визначити основну 

вузьку групу, виділити наближених до лідера: члени його групи зазвичай стоять 

точно в такій самій позі, що і лідер, і навіть сидять і рухаються так само, як і він. 

Дзеркальні жести свідчать про згоду зі співрозмовником. Кримінологи 

зазначають, що дуже цікаво спостерігати за цією несвідомою мімікою злочинців, 

коли вони повністю копіюють жести один одного, як ніби обговорюють питання, 

щодо якого їхні погляди збігаються. Наприклад, якщо один опустить руки і 

перестане схрещувати ноги або ж буде спиратися на іншу ногу, то інша людина 

наслідуватиме його приклад, а якщо один зі співрозмовників покладе руки за 

голову, то другий зробить такий самий жест. Таке копіювання жестів триватиме 

до тих пір, поки співрозмовники будуть перебувати в повній згоді. Разом із тим 

під час вивчення невербальних відносин у середовищі злочинців було помічено, 



 124 

що люди, які щойно познайомилися, наполегливо уникають копіювання жестів 

одне одного [Чирков 2014, с. 235]. 

Вираження згоди: 

а) тертя вказівних пальців один об одного зовнішніми бічними поверхнями по 

всій їхній довжині – схвальний жест, прийнятий у кримінальному середовищі. Коли 

ці ж пальці при терті перехрещені або один палець ковзає по тильній стороні іншого, 

то в середовищі засуджених прийнято вважати, що це означає незгоду зі сказаним. 

б) Можна виокремити жест, який позначає пропозицію і згоду діяти чи 

свідчити за попередньою домовленістю. Якщо під час очної ставки один з 

опитуваних поклав ліву руку долонею поверх кисті правої руки, це сигнал для 

іншого про те, що слідчий ніякою новою інформацією не володіє, і тому 

поводитися краще відповідно до старої домовленості. Жест лівою рукою, 

опущеною вниз при стислому кулаку, коли притиснуті один до одного вказівний і 

середній пальці роблять коливальні рухи, а сама рука і кисть залишаються 

нерухомими, є пропозицією йти у справі тільки вдвох. 

Із давніх-давен у кримінальному середовищі діє секретний жест, що 

попереджає співрозмовника про те, що в сказаному є зашифрований сенс, який не 

повинен бути зрозумілий третій особі: засуджений показує долоню правої руки, а 

потім різко її повертає тильною стороною, одночасно схрещуючи два пальці, і 

кілька разів ударяє вказівним пальцем по середньому зверху так, щоб цей рух 

помітив той, кому цей сигнал адресований цієї миті. Такий жест є спільним для 

носіїв різних європейських мов. Він зафіксований у російському, французькому, 

британському кримінальному спілкуванні [Vidocq].  

Вираження незгоди: 

1) Незгода-відмова 

Під незгодою-відмовою ми маємо на увазі незгоду здійснювати або 

продовжувати злочин з огляду на небезпеку: 

а) рука, стиснута в кулак при відведених вказівному пальці і мізинцю, яка 

різко піднімається до підборіддя чи до горла, означає відмову продовжувати з 

огляду на небезпеку, яка наближається або вже настала; 
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б) якщо злочинець розкритою долонею різко прикриває своє обличчя – це 

або знак своєму посіпаці, що він відмовляється говорити про спільний злочин (під 

час допиту чи очної ставки), або ж він йому сигналізує, що не треба далі 

розкривати тему або продовжувати почату розмову, оскільки поряд перебуває 

небажаний слухач (у камері серед інших засуджених). Попередження виражається 

таким само жестом, але мізинець перебуває в кулаці, а до губ підноситься лише 

великий палець; 

в) щільно притиснута до тіла рука, яка здійснює коливальні рухи при 

нерухомому лікті має ту ж само семантику, що і пункт б). 

2) Незгода-сумнів 

Під незгодою-сумнівом ми маємо на увазі фактичну незгоду, але з 

імовірністю змінити свою думку у процесі подальшого переконання: 

а) Якщо рука злочинця, що жестикулює, рухається з боку в бік долонею 

вниз, то це слід сприймати як сигнал незгоди через сумніви. При цьому великий 

палець може бути направлений у бік передбачуваного джерела небезпеки. 

Схрещування середнього і вказівного пальців слугує у злочинному середовищі 

свого роду магічним знаком проти всього поганого. Неважко помітити, що у 

неодноразово засуджених осіб цей жест виглядає як мимовільний, зазвичай 

легкий, швидкий рух кисті руки з постукуванням пальцями. 

б) Два вказівні пальці, які спрямовані один до одного і обертаються один 

навколо іншого, говорять у середовищі засуджених про невизначеність або 

невпевненість у чому-небудь. 

 

3.2. Вираження згоди / незгоди у жестовій мові людей із проблемами 

слуху 

3.2.1. Визначення поняття жестової мови та історія її виникнення. 

Жестова мова – це самостійна мова, що складається із жестів, кожен із яких 

створюється руками в поєднанні з мімікою, формою або рухом рота і губ, а також 

у поєднанні з положенням корпусу тіла. Жестові мови в основному 

використовуються в культурі глухих і людей зі слабким слухом із метою 
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комунікації. Використання жестових мов людьми без порушення слуху – 

вторинне, проте досить поширене явище: часто виникає потреба в спілкуванні з 

людьми з вадами слуху, які є користувачами жестової мови. 

Одним із головних хибних уявлень про жестові мови є те, що вони якимось 

чином залежать від словесних (звукових і писемних) мов або походять від них, що 

ці мови були придумані людьми з нормальним слухом, однак це не так. Крім того, 

часто за жестову мову приймається дактилування букв (яке насправді 

використовується у жестових мовах в основному для імен, географічних назв, а 

також специфічних термінів, узятих зі словесних мов). Насправді ж жестові мови 

майже повністю незалежні від словесних і перебувають у постійному розвитку: 

з'являються нові жести, відмирають старі – і здебільшого це мало пов'язано з 

розвитком словесних мов. Кількість жестових мов у світі не узгоджена з кількістю 

словесних мов. Навіть в одній країні, де у вжитку кілька словесних мов, може бути 

єдина загальна жестова мова, і навпаки – в деяких країнах навіть з однією 

словесною мовою можуть співіснувати кілька жестових. 

Використання жестів замість голосового спілкування може мати перевагу у 

багатьох ситуаціях, де передавання інформації голосом або неможливе, або має 

певні перепони. Однак такі системи жестів називати сформованими жестовими 

мовами не можна через їх примітивність. Просто за відсутності можливості 

використання звукової мови людина інстинктивно починає використовувати для 

цього жести. 

Хуан Пабло Боне ще у 1620 році видав працю «Редукція букв та мистецтво 

навчання німих людей мови» (Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a 

los mudos» [https://fr.qaz.wiki/wiki/Juan_Pablo_Bonet].  

Природним є той факт, що в тих суспільствах, де існували жестові мови 

людей без вад слуху, нечисленні люди без слуху використовували їх, творчо 

збагачуючи. Однак такі функціонально розвинені і лексично багаті варіанти 

виявлялися недовговічними, їх застосування не виходило за межі вузького кола 

спілкування людей із проблемами слуху. Численні спільноти осіб без слуху, які 

могли б підтримувати функціонально багату мову і передавати її новим 
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поколінням, є пізнішим явищем, яке виникло при ущільненні населення у містах. 

(Бувають і винятки: у племені урубу, що живе невеликими поселеннями на 

північному сході Бразилії, надзвичайно велике число глухих – кожен сімдесят 

п'ятий; не дивно, що тут склалася розвинена  

В кінці XVIII ст. почали з’являтися навчально-виховні центри для дітей з 

порушеннями слуху і саме це вплинуло на розповсюдження жестових мов: у 

Франції – під керівництвом абата Шарля Мішеля де л'Епе (Michel de l'Epée), у 

Німеччині – під керівництвом Самуеля Гейнике. «Основне завдання 

сурдопедагоги вбачали в тому, щоб діти могли опанувати писемну форму 

відповідних мов; основою мов навчання стали природні жестові мови, що 

розвинулися в національних спільнотах глухонімих, на їх основі стали штучно 

створювати жестову інтерпретацію французької (і німецької) мов. Через великі 

розбіжності у структурі звукових і жестових мов словник довелося поповнити 

деякими спеціальними, так званими методичними жестами, у яких природні 

жестові мови не мають потреби (для позначення прийменників, граматичного 

роду і т. ін.)» [http://znaimo.com.ua/Жестові мови].  

«У середині XVIII ст. глухий французький учитель Лоран Клерк (Laurent 

Clerc) приїхав на прохання одного з американських міст для створення першої 

школи для глухих у США. Сам Лоран Клерк, будучи послідовником абата де 

л'Епе, здійснив вплив на поширення жестової мови в США, чим і пояснюється 

схожість американської й французької жестових мов» [http://znaimo.com.ua/ 

Жестові мови]. Американська жестова мова – амслен (ASL) дуже схожа з 

французькою (LSF) і майже не має нічого спільного з британською жестовою 

мовою (BSL).  

У 1951 році утворилась Всесвітня федерація глухих (ВФГ, World Federation 

of the Deaf). Тоді учасники першого Всесвітнього конгресу вирішили 

стандартизувати мову комунікації на міжнародних заходах, через те, що в роботі 

конгресів, конференцій, симпозіумів із проблем глухоти разом із ларингологами, 

аудіологами, психологами, педагогами, інженерами та іншими фахівцями беруть 

участь соціальні працівники та громадські діячі з числа осіб із вадами слуху,  
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3.2.2. Лінгвістичні особливості жестової мови. 

З лінгвістичної точки зору жестові мови є настільки ж багатими і 

непростими, як і будь-яка звукова мова, незважаючи на загальне ставлення до них 

як до «несправжніх» мов. Професійні лінгвісти проводили дослідження, в ході 

яких було виявлено, що жестові мови наділені всіма компонентами, що 

характеризують їх як повноцінні мови. Слова жестових мов, як і слова звичайних 

мов, складаються з елементарних компонентів – хірем (аналогія у звукових мовах 

– фонеми). Жест може складатися з 5 елементів, об'єднаних в акронім HOLME. 

Більшості жестових мов властиві часте використання класифікаторів, 

високий ступінь словозміни, а також синтаксис, що підкреслює актуальне 

членування речення. Унікальні властивості жестових мов є наслідком можливості 

жестів віднаходити різні смисли залежно від багатьох параметрів, що передаються 

одночасно, на відміну від звичайних мов, де все це відбувається майже завжди 

послідовно. 

До першої половини XX століття граматична структура «справжніх» 

жестових мов залишалася абсолютно не описаною. Інтерес до лінгвістичного 

дослідження жестової мови з'явився в 1960-х роках у США. Одним із перших його 

дослідників був професор Вільям Стоук і піонерською роботою в цій галузі стала 

його книга «Структура жестової мови» (1960). Саме з цього часу лінгвісти різних 

країн довели незалежність жестової мови як лінгвістичної системи зі своїми, 

відмінними від звукових мов, морфологічними та синтаксичними ознаками.  

На відміну від звукової мови, жестова характеризується такими ознаками: 

1) Конкретність 

Якщо для слова характерне узагальнення, то для жесту – конкретність. 

Відсутність «у жесті широкого узагальнення, обмеженого зображенням ознаки 

предмета і характеру дії, видно з того, що наприклад, немає єдиного жесту для 

передавання таких слів, як «великий» (великий будинок, великий собака, великий 

заробіток, велика людина) і «йти», що позначає рух, переміщення, відправлення, 

наступ (людина йде, солдати йдуть, весна йде, поїзд іде, лід іде, лист іде, гроші 

йдуть). Слова такого роду показуються різними жестами, що конкретно і точно 
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передають ознаку, рух і т. ін. На відміну від слова, що називає предмет 

(номінативна функція), жест зображує. Якщо елементи слова (звуки і букви) не 

залежать від матеріальної характеристики предмета, то рух руки передає ознаку 

предмета або дії – тому жести завжди образні» [http://znaimo.com.ua/Жестові 

мови]. Наприклад, при показі жесту будинок кисті рук ніби малюють дах, книга – 

розгортають сторінки, любити – прикладаються до серця, дружити – складаються 

у потиск рук. 

2) Образність 

Образність жесту сприяє легшому його запам'ятовуванню, легкості сприйняття, 

що робить жестову комунікацію загальнозрозумілою для глухих людей. Якщо, 

наприклад, нам зовсім незнайомою мовою сказати поширені слова, ми нічого не 

зрозуміємо, а жести, які їх позначають, можуть бути правильно інтерпретовані. 

3) Синкретизм и розчленованість 

Для мови жестів, окрім конкретності та образності, характерними є також 

інші своєрідні ознаки. Так, мовні жести мають властивість синкретизму, 

неподільності в передаванні понять, що позначаються різними словами, але 

належать до загальної категорії явищ, дій, предметів. «Наприклад, поняття вогонь, 

багаття або театр, спектакль, представляти спочатку не диференціюються, так 

само як не розчленовуються дійова особа, знаряддя і процес дії (столяр, рубанок, 

стругати), дія і його результат, продукт дії (малювати, картина; доїти, молоко) і 

таке ін. Для розрізнення подібних, близьких або синонімічних понять уводиться 

позначення додаткових ознак (картина = малювати + рама), а слово при цьому 

артикулюється» [http://znaimo.com.ua/Жестові мови].  

4) Аморфність 

Істотною відмінністю жестово-мімічної мови є її аморфність. Мовний жест 

містить поняття, але не висловлює форми числа, роду, відмінка, а також способу, 

часу і виду. Аграматичність міміки найбільш чітко проявляється у жестово-

мімічній мові людей із вадами слуху, які не можуть передати інформацію за 

допомогою слів. У цій первинній знаковій системі з досить обмеженої кількості 
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жестів утворюються їх прості поєднання шляхом аглютинації («склеювання») у 

певному порядку: 

• людина, предмет – дія (Я – розмовляти), 

• дія – заперечення (відповідати – ні), 

• предмет – якість, стан (голова – дуже, боліти) 

і т. ін. У такій «натуральній міміці» словесне повідомлення: «Я сьогодні не 

відповіла на дзвінок, тому що в мене дуже боліла голова» буде виражено таким 

набором жестів: «Я – розмовляти – сьогодні – відповідати – немає – чому – 

голова – дуже – важко». У певний спосіб, через уведення додаткових жестів, 

передаються категорії часу, числа, наприклад: «Незабаром я здійсню подорож = 

Я – подорож – незабаром – здійснити – буду». Просторовість граматики і 

одночасність 

Головна відмінність структури жестової мови від звукової в тому, що її 

структура дає можливість передавати паралельно декілька потоків інформації 

(синхронна структура мови). Так, наприклад, зміст «об'єкт величезних розмірів 

рухається по мосту» може бути передано за допомогою одного-єдиного жесту, в 

той час як звукові мови функціонують секвентильно (тобто інформація 

передається послідовно, лінійно, одне повідомлення за одним). Висловлення 

жестовою мовою поряд із «жестикуляторним компонентом містить і 

немануальний (використання погляду, виразу обличчя, рухів голови і тіла). Ці 

засоби функціонують подібно до інтонації звукових мов, а також 

використовуються для вираження дейксису (вказівки на якісь об'єкти), 

заперечення, актуального членування, різних типів питань, співвіднесення різних 

синтаксичних складників речення тощо» [http://znaimo.com.ua/Жестові мови].  

Жестовий текст, на відміну від звукового, нелінійний. Граматична 

інформація, як правило, передається одночасно з лексичною; «жест у процесі 

виконання піддається тій чи іншій модуляції (рука рухається рівномірно, 

уривчасто або прискорено, у вертикальній або горизонтальній площині, змінює 

напрямок, один і той же жест виконується двома руками і т. ін.)» 

[http://znaimo.com.ua/Жестові мови].  
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У синтаксисі жестової мови тривимірність простору використовується 

насамперед для локалізації: жестикулюючи, адресант «поміщає» учасників 

ситуації в певні точки простору, і в подальшому місце артикуляції предикатів 

передбачувано модифікується залежно від локалізації суб'єкта та об'єкта. 

3.2.4. Вираження згоди у французькій жестовій мові 

Вираження згоди у жестовій мові французьких глухонімих має таку саму 

багаторівневу структуру, як і вираження згоди у звуковій мові. Перший рівень 

згоди, яка включає повне поділяння думки, готовність щось зробити, про що 

просять, і запевнення у поділянні думки. Цей рівень представлений такими 

жестами: 

• oui 

Тримаючи руки, стиснуті в кулаки (мізинцем до співрозмовника) на рівні 

плечей, зробити рух кулаками всередину до грудей. 

 

 

 

• c’est ça! 

Підняти одну руку до рівня грудей долонею догори 

• bien  

Стиснувши пальці у пучок, піднести до рота, імітуючи поцілунок. 

• bien sûr 

Жест нагадує відкривання ключем дверей, але тримаючи пальці у кулаці. 

Другий рівень згоди представлено переважним поділянням думки:  
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• d’accord 

Підняти руки, стиснути так у кулаки, до рівня грудей тильною стороною до 

співрозмовника. Зробити різкий рух кулаками всередину.  

• à peu près 

Тримаючи руки піднятими на рівні грудей – одна рука долонею догори, інша 

долонею донизу, – поперемінно змінювати положення долонь (догори/донизу).  

• autoriser 

Підняти лікті до рівня плечей. Вказівними і середніми пальцями рук (решта 

стиснуті в кулак), розсунувши їх у формі ножиць, спочатку опустити до рівня 

живота, а потім піднести до рівня грудей.  

Третій рівень представлено частковим поділянням думки: 

• ça dépend 

Тримаючи руки піднятими на рівні грудей долонями донизу, поперемінно 

піднімати і опускати долоні. Опустити кутики губ на позначення сумніву. 

 

3.2.4. Вираження незгоди у французькій жестовій мові. 

Вираження незгоди у жестовій мові французьких глухонімих має таку саму 

багаторівневу структуру, як і вираження згоди. Проте відмінність від вираження 

згоди полягає уже в градації вираження елементарного заперечення «non»: 

1)  «Non» загальне – підняти руку до рівня грудей і вказівним пальцем руки, 

тримаючи його догори, похитати два рази зліва направо або навпаки. Злегка 

похитати головою у заперечному жесті. Губами промовляти слово «non». 

2) «Non» категоричне – підняти руку до рівня грудей і вказівним пальцем руки, 

тримаючи його догори, енергійно похитати два рази зліва направо або 

навпаки. Рішуче похитати головою у заперечному жесті. Губами 

промовляти слово «non». Нахмурити брови. 

3) «Non» безапеляційне – підняти руку до рівня грудей, вказівним і середнім 

пальцями руки, тримаючи їх донизу, енергійно похитати два рази зліва 

направо або навпаки. Рішуче похитати головою у заперечному жесті. 

Губами промовляти слово «non». Нахмурити брови. 
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• pas d’accord 

Вказівним пальцем доторкнутися (вказати) до лоба. Потім на рівні грудей 

з’єднати два вказівні пальці, тримаючи лікті розведеними в боки. Різко розвести 

руки, відірвавши вказівні пальці. 

• faux 

Ліву руку, стиснуту в кулак, підняти до рівня грудей. Правою рукою, 

стиснутою в кулак, окрім вказівного пальця і мізинця, різко ударити по лівій.  

• c’est mal 

Підняти руку до рівня грудей з розкритою до співрозмовника долонею 

(показуючи долоню вертикально). Зробити різки рух долонею донизу. 

• ça n’a rien à voir 

Пальці долонь у «ножиці» (вказівний і середній розведені, решта зібрані у 

кулак) піднести до очей тильною стороною долоні до співрозмовника. Потім 

повернути руки, не міняючи положення пальців долонею до співрозмовника. 

• a contrario 

Підняти обидві руки до рівня грудей. Схрещуючи руки, вказівними 

пальцями показати у різні боки (ліворуч і праворуч). Опустити кутики губ на 

позначення сумніву. Слід зазначити, що у мові глухонімих є різні градації 

заперечення. 
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• interdit  

Підняти злегка стиснуті руки (вказівні пальці випрямлені) до рівня грудей. 

Різко ударити вказівним пальцем правої руки по вказівному пальці лівої руки. 

• jamais 

Правою рукою із випрямленим вказівним пальцем зробити рух в сторону.  

 

3.3. Вираження згоди / незгоди в інтернет-спілкуванні 

3.3.1. Лінгвостилістичні особливості спілкування у соціальних мережах 

(Facebook).  

Процес комп'ютерної комунікації здійснюється за допомогою 

комп'ютерного дискурсу як структурного компонента комунікації, що набуває 

специфічних лінгвістичних характеристик в інтернет-середовищі. 

Комп'ютерний дискурс – ряд електронних текстів у ситуації реального 

живого спілкування за допомогою комп'ютерів, пов'язаних мережею Інтернет, 

особливий вид інтерактивної діяльності та існування у віртуальному просторі, що 

функціонує у вигляді певного типу спілкування людей (спілкування в чаті). 

За Ахрєновою, «основною формою існування комунікації в Інтернеті є 

писемна, але канони писемного мовлення тут постійно порушуються, оскільки 

спілкування більшою мірою носить неформальний характер» [Ахренова, 2009, 

с. 32]. «Вибір мовних засобів залежить також від режиму спілкування. У 

синхронному спілкуванні (напр. у чатах) користувач повинен швидко 

відреагувати на отримане повідомлення, тому в такому режимі найчастіше 

спостерігаються відхилення від мовних норм» [Ахренова 2009, с. 34]. 

З формальної точки зору чат є письмовим засобом комунікації, оскільки 

комуніканти відправляють і отримують повідомлення у вигляді букв, цифр та 

інших знаків. З іншого боку, чат має багато властивостей усного мовлення:  

1) комунікація в чатах протікає в умовах непідготовленого, невимушеного 

спілкування, при якому відсутня установка на офіційність;  

2) для аналізованих нами чатів характерна побутова тематика спілкування;  

3) основними жанрами є діалог і полілог;  
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4) при спілкуванні використовуються смайлики (емотікони), піктограми, які 

містять картинку із зображенням тієї чи іншої емоції. 

Інтернет-спілкування має такі лінгвістичні особливості: 

1. Тенденція до скорочення. 

2. Використання чисел замість букв. 

3. Написання слів без пробілу. 

4. Свідоме порушення мовних норм з метою епатажу. 

5. Особлива роль пунктуації.  

Основними особливостями написання слів в чатах в інтернет-просторі є: 

• 1 замість UN, EN, або IN 

• 2 замість DE 

• C замість C'EST, S'EST, SAIS, etc. 

• É замість AI, AIS та інші варіанти написання подібних буквосполучень  

• K замість QU (e.g., koi) або CA (kdo) 

• O замість AU, EAU, AUX, etc. 

• T замість T'ES та інші варіанти написання подібних буквосполучень 

При спілкуванні в чатах актуалізується вербальний компонент, який 

притаманний усному мовленню, а також відтворюється і при писемній фіксації. 

Відхилення від орфоепічної норми несе емоційно-експресивне навантаження і 

підпорядковане прагненню користувачів до індивідуалізації і самовираження 

[Подгорная]. 

Комуніканти, проявляючи себе в мові, демонструють тенденцію до 

реалізації в письмовій формі елементів розмовної мови, створення свого 

авторського стилю, ефекту «мовної маски». У зв'язку з цим дослідники фіксують 

такі ненормативні написання: імітація звуків, характерних для усного розмовного 

мовлення; передавання просодичних явищ: шепелявість, гаркавість; імітація 

кавказького «акценту» чи імітація іноземної мови – російської, німецької, 

англійської, французької; використання в мові архаїзмів, вишуканого стилю 

спілкування; імітація мовлення дитини, мови літньої сільської людини; 
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використання просторічної лексики і граматичних форм, відображення в 

письмовій формі діалектних і просторічних усних варіантів. 

Як відомо, усне мовлення супроводжується наявністю паравербальної 

(інтонаційної) і невербальної (жести, міміка, пози) складників. Чат, будучи 

концептуально усною (за типом тексту), але формально письмовою (за типом 

носія) формою представлення тексту, пристосовується до передавання 

паралінгвальних сигналів. У письмовій формі у вигляді компенсації усного 

розмовного мовлення з'являються особливі прийоми передавання інтонації 

(примноження графем, розділових знаків, використання великих літер та інших 

друкарських засобів: жирний шрифт, підкреслення, написання з імітацією 

вимовних особливостей) і невербального складника спілкування – смайлики, 

емотикони, «дії» (коментарі у вигляді сценічних ремарок), які утворюють якусь 

віртуальну мовну діяльність і покликані додатково створити ефект одночасності 

говоріння і дії. 

Паралельно з розвитком технологій, зокрема, у французькій мові 

з'являються нові слова, які міцно входять у словниковий запас. З одного боку, це 

запозичення з англійської мови та, з іншого боку, неологізми, утворені на основі 

елементів французької мови, схвалені Комісією з термінології та неології, яка 

відіграє важливу роль у мовній політиці Франції. Мова Інтернету є законодавцем 

мовної моди. Ефективність впливу на читачів досягається за допомогою 

емоційності, експресивності, особистісності викладу, ясності повідомлення. 

Частота обміну повідомленнями призвела до спрощення мови, а також до 

того, що мова Інтернету рясніє помилками. Наприклад, слід зазначити відсутність 

або брак розділових знаків, відсутність уживання великої літери: tes vraiment 

chanceux omg. tjrs aussi beau!! on tadore!! Деякі слова видозмінені до невпізнання. 

Особливостями синтаксису електронної комунікації є: 

1) порушення синтаксичних норм, оскільки інтернет-спілкування займає 

проміжне положення між письмовим та усним мовленням, тому часто трапляються 

еліптичні конструкції, перестановка частин висловлювання, компресія й 

абревіатури; 
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2) використання гіпертексту як форми організації висловлювання. 

У чатах, блогах, у коментарях будь-яких соціальних мереж найчастіше 

трапляються запозичення та міксування мов (J’y go / let’s go / on y go). Загальні 

характерні риси запозичень: неповнота заміни: запозичується не весь вислів, а 

його смислова частина, ядро, те, що вимагає найбільшої експресивності. 

Незмінною залишається основа висловлення (c'est... або je suis...) (je suis en bad, je 

suis sad), у яку вкладається конкретний зміст; фонетичне перетворення деяких 

запозичених одиниць і вимова їх відповідно до правил мови-приймача (spammer, 

spoiler), а також незмінена вимова багатьох запозичених одиниць (fun, cool, dead). 

Особлива роль в інтернет-спілкуванні відведена пунктуації. У Мережі її слід 

розглядати як фонетико-графічні засоби. Завдяки розділовим знакам користувач 

може донести до співрозмовника свої почуття, емоції, передати настрій та 

інтонацію. Як відомо, правила пунктуації в будь-якій мові лише частково 

відображають смислові відтінки, що вносяться відправником повідомлення в 

текст, а в більшості випадків є кодифікованими формальними правилами. 

Неформальна комунікація в системі Інтернет повертає пунктуації її семантичний 

характер: коми і крапки передають, перш за все, темп мовлення; тире виділяють 

значущу інформацію, що перебуває у фокусі уваги читача і зазвичай 

протиставляється попередньому тексту; у дужках міститься те, що неважливе, а 

також те, що стосується метатексту. Вживання знаку оклику та знаку питання 

пояснюється емоційним станом відправника і здебільшого передає гнів або крик. 

Логічний наголос передається за допомогою великих літер: 

- Comment tu choisis les sujets pour ton blog? 

- Mec, j’ai AUCUNE idee… Si je suis dans une phase de DECLUTTER, ou de 

rangement, y’aura plus de produits termines, quandje suis en mode 

DECOUVERTE je poste des revues, des favoris, des flops. Quand je suis dans ma 

phase ACHATS et decouverte de nouvelles marques, sites, et Horizons, il y’aura 

des hauls, bons plans, test de sites etc... (www.moroccandaily.com блог).  

 Спілкування в соціальній мережі фактично відповідає комунікації віч-на-

віч, незалежно від фізичної дистанції між користувачами. У разі миттєвого 

http://www.moroccandaily.com/
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обміну повідомленнями, відсутності можливості подумати, звернутися до 

словника виникають помилки і описки (відхилення від норми), які досить часто 

не сприймаються комунікантами. Аналіз французького сегмента соціальної 

мережі Facebook дозволив визначити деякі лінгвістичні особливості вираження 

згоди та незгоди в інтернет-дискурсі: 

1) наявність еліптичних речень: y a quelqu’un sur ce mur ?; Nope, y a 

personne; tu veux aller mater un nouveau film de”nom de realisateur »? – ouais 

faut que j’y aille; 

2) використання зниженої і розмовної лексики: J’ai trop kiffé (kiffer – 

«подобатись», розм. «кайфувати»); Ouais (oui – «так»); Je filoche 

(filocher←filer – розм. «шарпонутися», «змитись»); Wesh toi (wesh – 

«привіт»); çа те saoule (це мене дратує, я цим ситий по горло); 

Vachement cool ça (це дуже кльово); 

3) використання скорочень, характерних для розмовного французького 

мовлення i скоропису: Slt (salut – «привіт»); Stp (s'il te plaît – «будь ласка», 

«прошу тебе»); Cc pas (ce n'est pas – «не так», «неможливо», заперечення) 

t'fais (tu fais – букв. «ти робиш») quoi?; mdr (mourir de rire – букв. «вмирати 

від сміху»);  

4) уживання англіцизмів, що може бути пояснено перевагою англійської 

мови в інтернеті, а також впливом англомовної масової культури: Trop 

cool hein; tu as fait le replay d’hier; Je like ça; T’as vu le new post de Machin; 

Donnez un thumbs up!Yesssssssssss; 

5) уживання вигуків і прислівників: extraordinaire, enormement bon, 

terriblement bon, j'adore, vraiment, hyper, trop, magnifique, absolument, 

totalement, jamais, trop génial; bah bien; trop bien; Zut; Oh); 

6) письмове фіксування усного розмовного мовлення (фонетичне письмо): ben 

je с po moa!!!!!!!! kan veu mon ange (Ben,je ne sais pas, moi! Quand veut mon 

ange) oki уа ро de prob on va ou au faite (Ok, il n' у a pas de problemes); 

7) уживання слів-паразитів: du coup, voila, un true, mais, qu'est-ce queje voulais 

dire?, comment dire, j'avoue, un petit peu, si vous voulez, entre guillemets, en 
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quelque sorte, au jour d'aujourd'hui, ilvasans dire que, en fait, ecoutez, donc, 

quoi. dans le fond (en fait), présentement (pour I'instant), oh my god, c’est correct 

(c'est Men), t'sais (tu sais), pis (puis, rien a foutre), là (врешті-решт) є досить 

поширеним явищем; 

8) code-switching (у віртуальному середовищі можна спостерігати міксування 

англійської мови з будь-якими іншими, оскільки англійська мова є 

найпоширенішою мовою в Інтернеті) 

 -tu sais qu'il y a eu la réunion du club! pk t'es pas venu? 

-Ouije saisje sais...j'ai loupe celui de la semaine derniere et en plusje suis en 

retard, SHAME ON ME! (labouquineriedepat.blogspot.ru ). У цьому разі можна було 

вжити а та honte або c’est honteux.  

 -on peut regarder star wars ce soir? la partie 1 ça vous dit? 

-je sais qu'c'est weird j'l'ai pas vue mais j'propose qu'on regarde la partie two… 

 

3.3.2. Графічні засоби позначення згоди / незгоди в електронному 

спілкуванні 

3.3.2.1. Абревіатури та акроніми. 

Скорочення займають значне місце в наукових, професійних текстах, а 

також у процесі віртуальної комунікації в середовищі Інтернету. Оскільки вони 

функціонують самостійно, фіксуються в лексикографічних джерелах, їх можна 

вважати лексичними одиницями. У французькій мові скорочення за звуковим та 

графічним оформленням прийнято поділяти на абревіатури та акроніми. 

З метою економії часу співрозмовники в рамках інтернет-дискурсу часто 

використовують загальноприйняті абревіатури та акроніми. Наведені нижче в 

таблиці 1 – це абревіатури та акроніми на вираження згоди, а в таблиці 2 – 

абревіатури та акроніми, характерні для вираження незгоди: 

Таблиця 3.1 

Абревіатури та акроніми на вираження згоди 

Bravo bvo 

C'est ça  C ça 

http://labouquineriedepat.blogspot.ru/
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Продовження табл. 3.1 

C'est pas grave CPG 

Clair klR, klr, clr  

D'accord dac 

dak  

dacc 

Excellent XLnt 

Génial Gnial 

Mort de rire MDR 

OK k, kk, kay  

Oui Oué ouer, ué, uè, vi, mui, moui, wé, 

woué, yep, ouep, ouè, oué, oé, oè, 

ui, wé, uep, vui, voui, yup, ouai, 

ouais  

Vas-y vazi 

 

 

Таблиця 3.2 

Абревіатури та акроніми, характерні для вираження незгоди 

Aucune  oQne 

J'en ai marre jenémar 

Jamais  JMS 

jamé 

Non Nn 

No 

Pas 

 

Po 

Pô 

Rien à foutre raf 

T'es cocu T koQ 

 

https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=klr&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=clr&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=k_/_kk,_kay&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=ouer,_u%C3%A9,_u%C3%A8,_vi,_mui,_moui,_w%C3%A9,_wou%C3%A9,_yep,_ouep,_ou%C3%A8,_ou%C3%A9,_o%C3%A9,_o%C3%A8,_ui,_w%C3%A9,_uep,_vui,_voui,_yup,_ouai,_ouais&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=ouer,_u%C3%A9,_u%C3%A8,_vi,_mui,_moui,_w%C3%A9,_wou%C3%A9,_yep,_ouep,_ou%C3%A8,_ou%C3%A9,_o%C3%A9,_o%C3%A8,_ui,_w%C3%A9,_uep,_vui,_voui,_yup,_ouai,_ouais&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=ouer,_u%C3%A9,_u%C3%A8,_vi,_mui,_moui,_w%C3%A9,_wou%C3%A9,_yep,_ouep,_ou%C3%A8,_ou%C3%A9,_o%C3%A9,_o%C3%A8,_ui,_w%C3%A9,_uep,_vui,_voui,_yup,_ouai,_ouais&action=edit&redlink=1
https://fr.wiktionary.org/w/index.php?title=ouer,_u%C3%A9,_u%C3%A8,_vi,_mui,_moui,_w%C3%A9,_wou%C3%A9,_yep,_ouep,_ou%C3%A8,_ou%C3%A9,_o%C3%A9,_o%C3%A8,_ui,_w%C3%A9,_uep,_vui,_voui,_yup,_ouai,_ouais&action=edit&redlink=1
https://www.thoughtco.com/nest-ce-pas-1371313
https://fr.wiktionary.org/wiki/raf
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3.3.2.2. Ребуси. 

Аналіз текстів сучасних сайтів, чатів, форумів, персональних веб-сторінок 

виявив, що найчастіше використовуються скорочення, які є в основному 

абревіатурами за першими літерами слів. До складу абревіатур можуть 

включатися також небуквені символи, зокрема цифрові, які можуть замінювати в 

абревіатурі повне слово, наприклад: уживання цифри 1 замість UN, EN, або IN, 

цифри 2 замість DE. Також часто використовуються скорочення, засновані на 

звуковій схожості літер, цифр і слів, наприклад: 

 

Таблиця 3.3 

Позначення згоди 

B1 bien 

b1sur Bien sûr 

Cb1 C’est bien  

C mal1 C'est malin 

 

Таблиця 3.4 

Позначення незгоди 

Aucun ok1 

C'est pas sympa C pa 5pa 

Impossible  1posibl 

Rien ri1 

 

3.3.3. Ідеографічні та піктографічні засоби вираження згоди / незгоди. 

3.3.3.1. Смайли. 

В інтернет-спілкуванні, як і в будь-якій письмовій комунікації, неможливо 

або важко використовувати невербальні способи вираження думок та, особливо, 

емоцій (інтонацію, міміку, жести), що компенсується іншими мовними засобами: 

«лайками», смайлами і емотиконами. 

https://www.thoughtco.com/french-expressions-with-rien-1368713
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Серед графічних засобів вираження емоцій останнім часом поширеними 

стали так звані «лайки»: оцінити фотографію, висловлювання, коментар, новину 

можна, натиснувши на кнопку «лайк» (від англійського to like «подобатися»), який 

зазвичай виглядає як зображення піднятого вгору великого пальця . Ми 

можемо стверджувати, що в цьому елементі поєднується емотив уподобання та 

вираження згоди.  

Французькою мовою «лайк» може позначатися такими одиницями та 

конструкціями:  

• власне like – у французькій мові на основі цієї лексеми з’явилося дієслово 

liker – «лайкати»; 

• pouce bleu (рідше vert) – лайк мережі Facebook. Подібно до утворення 

похідної liker від like, pouce послужив твірною основою для дієслова poucer 

(J’ai poucé son commentaire parce que je l’avais bien aimé). 

В інтернет-спілкуванні велика кількість емотиконів може використовуватися 

на позначення згоди чи незгоди. Диференціація вибору емотикона залежить від 

експресії та конотативного змісту.  

Смайли (перша назва емотиконів) являють собою «піктографічні символи, 

комбінації знаків пунктуації (дужок, крапок, тире і т. ін.), призначені для 

графічного позначення тієї чи іншої емоції, яку відчуває автор висловлювання» 

[Макєєв 2015].  

Найпоширенійший вид смайла, від якого він отримав свою назву – усмішка 

(smile), – складається із двокрапки та дужки, що закриваєтсья :) За версією BBC, 

смайл винайшов Скотт Фалман, професор психології університету Карнеги 

Меллон у Піттсбурзі. Час народження смайла відомо з точністю до хвилини: 

19 вересня 1982 року об 11.44 ранку Фалман відправив колегам електронне 

повідомлення, в якому запропонував використати у спілкуванні в мережі 

послідовність символів із двокрапки, тире та дужки, що закривається :–). 

Дивовижна популярність емотиконів у всіх комунікативних каналах 

породила надзвичайну графічну й семантичну різноманітність. Проте як і раніше, 
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найпопулярнішим залишається класичний вид емотикона, що складається з 

друкарських знаків. Більшість смайлів є похідними від двох основних - :-) і :-(. У 

всіх знаках є компонент, що позначає рот, майже завжди є компонент, що позначає 

очі, нерідко відзначений ніс (як правило, виражений одним і тим же компонентом, 

що не несе семантичного навантаження). Крім того, можуть з'являтися додаткові 

складники, необхідні для вираження емоцій (волосся, брови, сльози). У 

формуванні емотикона можуть брати участь:  

• виключно синтаксичні знаки – двокрапка, крапка з комою, кома, 

апостроф, тире, дужки, лапки і т. ін.:  

(;-) – підморгує;  

: -> – саркастична посмішка; 

> :-) – підступна посмішка;  

• букви латинського алфавіту:  

(: -E – сердитий; 

: -D – сміється; 

 -I – індиферентна особа;  

• цифри і математичні знаки:  

(: -0 – здивування; 

% -) – перекошені очі, часто використовується із значенням «від довгого 

сидіння за комп'ютером»).  

У процесі «смайлоутворення» досить поширений спосіб редуплікації – 

повторення останнього компонента, який, як правило, позначає рот, що дозволяє 

багаторазово посилити емоцію (:-)))) або навпаки: (((((). 

Першими смайлами дійсно були комбінації дужок, крапок і тире, які 

служили зображальним знаком очей і усмішки при спостереженні тексту з правого 

боку: :), =), :( і под., звідки і походить назва (від англійського smile – «усмішка»).  

Хоча за суттю смайли та емотикони є тотожними поняттями, знедавна 

графічні ідеограми здебільшого називають смайлами, а зображення «личка» із 

відбитком певної емоції – емотиконом. 
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3.3.3.2. Емотикони. 

Емотикон – це своєрідна ідеограма, що дає змогу швидко й ефективно 

передати емоції у графічному вигляді. Іконічна природа емотиконів робить їх 

семантично прозорими. Тому навіть людина, яка не володіє повною мірою всієї 

знаковою системою, може досить легко не тільки зрозуміти знак, який раніше їй 

не траплявся, а й висловити свою емоцію нестандартним, але зрозумілим для 

інших способом [Рожанский]. З одного боку, емотикон дає можливість надавати 

повідомленням емоційної виразності, з іншого – спрощує та уніфікує виразні 

засоби, роблячи їх максимально загальнодоступними. 

Більшість сучасних дослідників оцінюють використання емотиконів в 

інтернет-комунікації нейтрально і навіть позитивно. Так Макєєв стверджував, що 

сучасні смайли служать для поліпшення взаєморозуміння та скорочення часу на 

написання коментаря, вони передають емоції мовця [Макєєв, 2015]. «... Без такого 

додаткового елементу, як смайли, наше спілкування у віртуальній мережі 

виглядало б одноманітним, більш схожим на ділову переписку. Було б важко 

передати емоції, доводилося б розписувати багато речей словами, що займає надто 

багато часу» [Макєєв 2015].  

У публічній комунікації багатьох користувачів, наприклад у коментарях до 

фотографій, смайли є не просто основним, а часом єдиним засобом вираження 

емоцій, тим більше що ресурс пропонує користувачам багатий вибір 

безкоштовних готових смайликів-зображень (сонечка, сердечка, зірочки, тортика, 

машинки, сніжинки і, звичайно, личка із зображенням різноманітних емоцій, 

причому вони поступово перестали становити більшу частину пропонованих 

емотиконів). Для прикладу, користувач коментує фотографію свого друга 

емотиконом «клас» (піднятий вгору великий палець), користувач відповідає 

зображенням усмішки. Такий діалог може вестися на кількох сторінках, 

доповнюючись іноді якимись простими вербальними вставками (Merci, Tu es trop 

belle!). Задумані як доповнення до друкованого тексту, емотикони впевнено 

витісняють вербальні елементи. Ми бачимо причини цього в зниженні вербальної 

культури сучасного носія мови, втрати ним вербальної свободи.  
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Макєєв відзначає, що «креативність і творчість дозволяють наразі кожній 

людині індивідуально виражати свої почуття, використовуючи для цього набір 

деяких спеціальних програмних інструментів соціальної мережі» [Макєєв 2015], 

у результаті чого з'являються авторські, оригінальні смайли. Наше дослідження 

довело, що такі смайли практично не застосовуються користувачами, охочими 

оперувати саме готовими шаблонами емотиконів. У цьому ж разі емотикон 

виступає як засіб, що збіднює спілкування, заважає повноцінному вираженню 

емоцій та позбавляє висловлювання оригінальності. 

Емотикони активно використовуються при вираженні згоди чи незгоди як 

додатковий елемент (див. табл. 3.3 та табл. 3.4) експресії та вираження 

додаткового емотивного змісту. Це свого роду підтвердження згоди. Наприклад, 

на пропозицію запитання J’ai découvert un resto class, si on y allait адресат може 

відповісти Oui, avec plaisir, або ж висловити задоволення від пропозиції за 

допомогою емотикона: Oui, . 

Таблиця 3.3. 

Додатковий 

емотивний зміст 
Емотикон Приклад вживання 

Задоволення, радість 

 

 

Tu peux m’aider? – Oui,  

 

Nul mieux que toi ne m’aide. -  

Передчуття 

гастрономічного 

задоволення 

 

 

Tu veux venir boire une binouze dans 

le bar du coin? -  Mmmmm 

Передчуття 

задоволення від 

вечірки, зустрічі, 

спільної гри і т. п. 

 

 

Que dirais-tu de commencer par 

une teuf chez mon amie Lise, samedi 

prochain - Cool,  

Задоволення, радість 

(між дуже близькими 

людьми) 

 

 
T’est d’acc? -  

Кохання 

 
Tu m’aimes? -  
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Таблиця 3.4. 

Додатковий емотивний 

зміст 
Емотикон Приклад вживання 

Вагання, нерішучість 

відмовити, зазвичай 

надалі йде пояснення 

незгоди 

 

Tu peux m’aider avec les maths? –  

Je suis trop pris 

Жаль через 

неможливість 

погодитися 
 

 

 

J’ai l’humeur baladeuse. Tu viens ?-  

 J’ai fort à faire 

 

Tu viens chez moi? –  

J’suis en charette  

Образа  

 
Tu me pardonnes? – Non,  

Задоволення від власної 

відмови.  
On doit se remettre. – Non,   

Невдоволення, злість. 

 

Tu veux venir avec moi au bistrocket 

du coin? – Viens avec cette salope 

Marie-Thérère  

 

На підтвердження згоди використовуються різні емотикони, що несуть 

додатковий емотивний зміст (див. табл 3.5) 

Таблиця 3.5 

Емотикони на позначення згоди 

Емотикон Значення 

 

Усміхнене обличчя з відкритим ротом і закритими від сміху очима 

Цей емотикон сміється відверто, спонтанно і від душі. Він відрізняється 

від класичних емотиконів своїми заплющеними від радості очима. Також 

може використовуватися для сарказму. 

 

Усміхнене обличчя з заплющеними очима 

Сором'язлива, щира посмішка. Червоні щічки вказують на радість. 

Висловлює щастя, веселість, безтурботність або вдячність. Текстовим 

варіантом цього емотикона є «^^». 

 

Легка посмішка на обличчі 

Легка посмішка означає, що людина щаслива. Може зробити 

твердження більш дружнім або мати саркастичне значення, якщо 

посмішка не відповідає змісту. 

 

Усміхнене обличчя 

Я щасливий, як слон! Вираз блаженства. Сором'язлива посмішка може 

бути реакцією на приємний комплімент або щось значне, що сталося. 
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Продовження табл. 3.5 

 

Долоні, що плескають 

Молодці, браво! Цей емотикон зображує, як дві руки аплодують. 

Найчастіше використовується для висловлення схвалення. Можна також 

використовувати цей емотикон на позначення сарказму, коли щось 

справді не заслуговує на аплодисменти. 

 

Палець вверх 

Хороша робота! Рука з великим пальцем вгору виражає схвалення, згоду 

та відзнаку. Варто бути обережними, в арабських країнах цей знак є 

еквівалентом середнього пальця. 

 

V перемога 

Ніякого конфлікту! Символ миру, поширений серед хіпі в 60-х рр. Знак 

перемоги. В Англії цей знак може бути образливим, оскільки представляє 

жінку з розведеними ногами. 

 

Піднята Рука 

Цей емотикон виражає як привітання, так і схвалення, а також 

висловлення: «Зупиніться, досить!» (поширений в країнах Близького 

Сходу).  

 

Знак «Все добре» 

Великий та вказівний пальці зображають «O». Це знак того, щоб сказати: 

«Добре!». Символ схвалення, єдності. В деяких країнах цей знак можна 

вважати образою («Espèce de trou du c**!») 

 

Руки, що моляться 

Дві руки, об’єднані в жест молитви, із золотою аурою. Вказує на те, що 

людина розмірковує, висловлює прохання або сподівається на 

просвітлення. Його також використовують як «п’ятірку» або як подяку. 

 

Аватар з жестом схвалення 

Все добре! Цей емотикон виражає знак «ОК». Означає, що все в порядку. 

Використовується для вираження згоди. 

 

Корона 

«Супер!» або «Ти справді найкращий (а)!»  

 

На підтвердження незгоди використовуються такі емотикони, що несуть 

додатковий емотивний зміст (див. табл 3.6). 

Таблиця 3.6  

Емотикони на позначення незгоди 

 

Розчароване обличчя 

У цього сумного емотикону схилена голова, погляд опущений. Смайлик 

виражає розчарування та сум. Висловлює смуток, докори сумління чи жалю. 

 

Рум'яне обличчя 

Почуття сильного враження в неприємній ситуації або коли помилились.  
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Продовження табл. 3.6 

 

Обличчя з болючим виразом 

Сталося щось несподіване! Обличчя з піднятими бровами, широко 

розплющеними очима та ротом. Суміш шоку та розчарування. Виражає 

страх, розчарування та жах.  

 

Розчароване обличчя з відкритим ротом 

Я не вірю, що ти це зробив! Висловлює жах або страх, занепокоєння та 

недовіру. Використовується у відповідь на поганий сюрприз. Ви почуваєтеся 

скованим і абсолютно безпорадним. 

 

Обличчя зі взірваною головою 

«В мене не вистачає слів». щось дуже захоплює або дивує. Голова, що 

вибухає, також може бути використана для вираження шоку або захоплення. 

 

Обличчя з символами на роті 

Символи на роті символізують ненормативну лексику. Цей емотикон з 

серйозним виразом дуже злий і висловлює це лайкою. Вказує на раптовий 

спалах гніву або розчарування. 

 

Безвиразне обличчя 

Обличчя без будь-якої емоції із закритими очима та ротом. Втомлений, 

нервовий, без емоцій, терпіння закінчується. Неможливо знайти потрібних 

слів для продовження розмови. 

 

Обличчя з піднятою бровою 

Питальний вираз цього обличчя нагадує актора «Скалу» (Дуейн Джонсон). 

Може використовуватися для висловлення скептицизму, недовіри чи 

несхвалення. 

 

Спантеличене обличчя 

Виражає спантеличення чи незгоду з чимось, невпевнений і незадоволеність 

ситуацією. 

 

Обличчя з насупленим чолом 

Сумне обличчя. Цей емотикон виглядає безрадісним, нещасним і виражає 

несхвалення, незадоволеність погодою, дрібними помилками або поведінкою 

людини. 

 

Обличчя, яке попереджає 

«Тссс!», Цей звук повинен приглушити реціпієнта. Інакше кажучи: 

одержувач повинен закрити свою пельку! 

 

Замислене обличчя 

Емотикон виражає меланхолію, загальне невдоволення та розчарування. 

 

Незадоволене обличчя 

Сварливий, задумливий погляд свідчить про незадоволення.  

 
 

 



 149 

Продовження табл. 3.6 

 

Нахмурене від гніву обличчя 

Це похмуре обличчя виражає невдоволення людиною чи ситуацією. 

 

Сердите обличчя 

Цей емотикон вказує на злість і розлюченість. Реакція на щось неприємне або 

на знак відмови.  

 

Tête de caca  

«Чорт, о ні!» Це л ****! Мальований варіант невеликої купи фекалій. Він 

може описати ситуацію, замінити лайку або критикувати співрозмовника. 

 

Демон 

Маленький диявол насупився, виглядає суворим і не бажає жартувати. 

Представляє зловмисні дії або зауваження.  

 

Великий палець вниз 

Це було справді погано! Великий палець, спрямований вниз, вказує на 

відхилення, несхвалення. Він також відомий як символ вбивства римських 

гладіаторів у давнину. 

 

Рука з середнім пальцем вгору 

У західній культурі піднятий середній палець використовується як грубий та 

образливий жест. 

 

Язик 

Висунутий язик - це зухвалий жест та дитячий символ опозиції. Може 

підкріпити ідею жарту, дражнитися чи провокувати. 

 

Аватар з жестом відмови 

Ні, не так! Представляє жінку зі схрещеними руками. Ця поза позначає 

відмову і вказує на те, що щось не так. Ознака того, що співрозмовник 

повинен зупинитися. 

 

Людина, яка закриває обличчя  

“Facepalm” описує жест, прославлений серією Enterprise. «Це неможливо!» - 

ми говоримо собі у відповідь на дурість інших. Також може висловити 

збентеження. 

 

Людина, яка сердиться 

Емодзі демонструє свою образу на співбесідника. Це також може свідчити 

про те, що хтось злиться або засмучується. 

 

«Завоювавши» мережеву культуру, емотикони проникають у простір 

реальної культури: використовуються в новинних статтях, літературних творах, 

листуванні, в рекламі, логотипах компаній і проєктів, в оформленні інтер'єрів, 

дизайні сувенірів, одягу і взуття, – одним словом, повсюди, де виразним засобом 

є зображення, а метою – емоційна реакція. Трапляються досить несподівані 
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приклади використання знакової системи емотиконів. Наприклад, авто-емотикони 

(дають можливість виражати емоції, перебуваючи за кермом), рідібундуси (щоб 

висловити емоцію, треба кинути подушку із зображенням смайла). Таким чином, 

знакова система емотиконів, незважаючи на зовнішню простоту і універсальність, 

дозволяє висловлювати надзвичайно різноманітні емоції і характеристики. 

Повідомлення при цьому максимально стислі, доступні й емоційно яскраві. 

Уживання смайлів настільки увійшло в комунікативну звичку, що вже виходить 

далеко за межі вебкомунікації, проникаючи в усі сфери суспільного і культурного 

життя. 

 

3.3.4. Вираження згоди / незгоди у меметиці. 

Одним з найбільш популярних понять серед користувачів мережі Інтернет є 

на сьогодні поняття «мем». Деякі дослідники розуміють «мем» виключно як 

інтернет-феномен, а саме смішну картинку з написом на її фоні, інші ж трактують 

термін більш широко і розуміють під ним якусь ідею, що має не тільки графічне, 

а й інше вираження. Так, до мемів зараховують будь-якого роду популярні жарти, 

афоризми та навіть стереотипи. Цікаво розглянути поняття «мем» з наукової точки 

зору.  

Уперше термін «Меметика» (від гр. μιμητής (mimētḗs) – імітатор, облудник) 

був використаний Ріхардом Земоном, німецьким зоологом у 1904 році в роботі 

«Die mnemischen Empfindungen in ihren Beziehungen zu den Originalempfindungen» 

[Менегетти 2002]. У 1921 році роботу було перекладено англійською мовою і вона 

отримала назву «The Mneme». Пізніше, в 1976 році англійським еволюційним 

біологом Річардом Докінзом у його першій роботі «The Selfish Gene» введено 

термін «meme», утворений від зміненого грецького кореня, який згодом увійшов 

в українську мову як «мем». 

З лінгвістичного погляду мем – це стереотипна, шаблонна фраза або репліка 

діалогу, близька до комунікативу [Дзюбіна 2006]. Комунікатив же – це коротка 

аграмматична стереотипна репліка діалогу [Дзюбіна 2006]. Комунікативу 

притаманні такі характеристики: синтаксична незалежність, десемантизація 
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компонентів, відносна фіксованість форми, стійкий інтонаційний контур. Для 

опису комунікативу пропонується виявити функцію, яку він виконує в структурі 

діалогу, відновити його початкову форму, визначити межі дискурсивного 

поєднання комунікативу із суміжними репліками, а також розкрити інтонаційні 

фонетичні характеристики [Дзюбіна 2006]. Таким чином можна аналізувати не 

тільки комунікатив, але і меми, особливо якщо розуміти мем у межах семіотичної 

концепції. 

Лінгвістів, які досліджують меми, в основному цікавлять способи 

трансформації мемів, їхні структурні елементи, а також особливості 

гумористичної та емоційної природи мема. Емоції, які породжує мем у реципієнта, 

є важливим аспектом, що сприяє передаванню мема між людьми, котрі відчувають 

такі ж емоції. 

Відповідно, ключові характеристики мема в лінгвістичному підході – це 

комічний ефект, емоційний вплив, а також поєднання вербальних і невербальних 

елементів, що доповнюють значення один одного. 

Меми на позначення згоди / незгоди найчастіше використовуються в 

листуванні для підсилення емоцій комунікантів, а також для комічного ефекту. На 

сьогодні візуальні елементи відіграють важливу роль в інтернет-комунікації, 

можна стверджувати, що це один із найефективніших і найуспішніших видів 

інтернет-комунікації саме для підсилення меседжу – як позитивного, так і 

негативного.  

Меми, які виражають як згоду, так і незгоду, можуть бути представлені 

такими візуальними категоріями як:  

• відомі люди (політики, співаки, актори); 

• герої мультфільмів; 

• діти; 

• карикатури; 

• тварини.  

Розглянемо найяскравіші приклади на позначення згоди та незгоди.  
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1. Мем Grumpy Cat, або Сердитий кіт – відома в Інтернеті кішка, яка стала 

інтернет-мемом завдяки її химерній міміці. Розглядаючи цей мем як 

реакцію-відповідь, можна без сумніву сказати, що відправник 

незадоволений або сердитий. 

 

2. Мовлення магістра Йоди багате різними інверсіями, які застосовуються 

майже в кожному його реченні. «Галактичною основною» Йода розмовляє, 

змінюючи порядок слів. Бажаний для героя порядок – «об'єкт-суб'єкт-

предикат», OSV. Однак іноді персонаж говорить, використовуючи менш 

екзотичний порядок суб'єкт-предикат-об'єкт.  

 

3. Ці смішні, здавалося б, намальовані дитиною пики «Rage faces» підкорюють 

інтернет, починаючи з 2008 року. Мільйони користувачів сьогодні 
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використовують їх при створенні демотиваторів або як коментарів для того, 

щоб передати будь-яку емоцію – починаючи з радості і насолоди до 

роздратування і прояву суму.  

 

4. Не можна просто так взяти і ... Кадр із персонажем Боромиром із фільму 

"Володар перснів" та його «вірусною» фразою, що заполонила весь 

інтернет-простір. У самому фільмі ця фраза звучала англійською: "One does 

not simply walk into Mordor" – тобто "Не можна просто так взяти і зайти до 

Мордору". У будь-якій соціальній мережі користувачі закінчують фразу 

Боромира по-своєму, залежно від ситуації, яку мають на меті висміяти.  

 

5. Facepalm. Якщо ви натрапили в Інтернеті на жахливо безглуздий або 

бездарний контент, то саме цей мем найяскравіше передасть розчарування. 
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Схилена голова з рукою, що прикриває обличчя, і є жестом на позначення 

«фейспалму». Цей жест набув популярності у виконанні капітана з 

американського серіалу "Зоряний шлях" (Star Trek). 

 

Проаналізувавши близько 500 мемів, вважаємо за доцільне розділити меми на 

вираження згоди та незгоди та аналізувати їх за такими категоріями:  

1. Меми-слова 

2. Меми-фрази 

Меми, що являють собою окремі слова, є, на перший погляд, найпростішою 

категорією. Але варто зазначити, що без фонової картинки вони не несуть 

смислового навантаження. Як ми бачимо на зображенні, незгода «non» 

підсилюється зображенням кота, що говорить про гумористичний настрій та 

позитивне налаштування комуніканта.  

 

Меми-фрази характеризуються:  

• спрощенням та порушенням синтаксичної структури 
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• використанням іншомовних вкраплень 

    

 

• уживанням особливої молодіжної лексики та просторіч 
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● іронічним, саркастичним та гумористичним характером 
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Неправильне написання або контекстуальне вживання слова, порушення 

граматичних правил дає можливість створити ситуацію, максимально близьку 

визначеній тематиці мема.. На відміну від прислів'їв і приказок, що входять до 

загальномовного фонду, «фразові меми» є переважно належністю інтернет-

сленгу, зрозумілого не кожному, а певному колу обраних. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Гендерні особливості невербального вираження згоди / незгоди 

зосереджуються на відмінностях інтонації, пози, жестикуляції, погляду та 

дотику.  

Чоловіки схильні знижувати інтонацію в кінці фрази, що надає їхньому 

мовленню ознак упевненості, переконливості і безапеляційності. Жінка в кінці 

фрази часто підвищує інтонацію, що нерідко робить її твердження схожим на 

питання чи претензію.  

 Погляд у процесі спілкування може виконувати цілу низку функцій: 

висловлювати увагу, схвалення або незгоду. Відсутність погляду також може бути 

сигналом небажання підтримувати контакт або ж незгодою. Жінки частіше 

дивляться на співрозмовника і довше не відводять очі, і згода в них практично 

завжди супроводжується прямим поглядом у вічі. Чоловіки ж не люблять 
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дивитися співрозмовнику в очі і зазвичай намагаються в ході розмови регулювати 

своє положення і відстань від співрозмовника. 

Висловлювання, що виражає здивування і несприйняття інформації та 

сумнів у жіночому мовленні зазвичай супроводжується підняттям голови і брів, а 

у чоловіків – лише підняттям голови. Вислів категоричної незгоди у чоловіків 

зазвичай супроводжується заперечним похитуванням голови. 

У повсякденному житті (при прощанні або вітанні, наприклад) чоловіки 

торкаються іншої людини рідше, ніж жінки, які взагалі не схильні уникати дотиків 

ні зі знайомими, ні зі сторонніми людьми. При вираженні згоди або ж м’якої 

незгоди жінка може доторкнутися до співрозмовника, стиснути руку, тоді як 

чоловіки цього здебільшого уникають. 

Ще не опанувавши вербальне мовлення, дитина використовує плач, 

інтонацію, міміку та жести для того, щоб повідомити батькам про свій стан, 

бажання. Приблизно на третьому місяці життя дитина встановлює зоровий 

контакт, який є надзвичайно важливим складником спілкування. Усмішка, яка 

виникає як вроджений рефлекс до двох місяців, набуває соціального значення і 

стає реакцією на людський голос або обличчя. Виражати згоду чи незгоду 

киванням чи похитуванням дитина може в середньому в 11-12 місяців. Якщо на 

позначення згоди дорослий одноразово киває головою згори донизу, не задіюючи 

рухи шиєю, то діти часто кивають кількаразово, інтенсивніше, глибоко схиляючи 

підборіддя. При вираженні незгоди дорослий похитує головою, повертаючи 

підборіддя у напрямку до плечей, дитина ж на початку похитує голівкою, не 

повертаючи підборіддя, а нахиляючи вушка в напрямку до плечей. У шість місяців 

дитина добре розуміє слово «non» на позначення заборони щось чіпати. У 9 

місяців вона вже може задіювати вказування пальцями на прохання або дати 

якийсь предмет, або ж показати щось.  

Невербальні засоби вираження згоди / незгоди у молодіжному сленгу 

Французька молодь не формує особливого коду для вираження згоди та 

незгоди невербально, а використовує загальновживані жести: 

Жест "показати великий палець” – у значенні "Здорово! Відмінно!". 
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Жест на позначення нудьги. Багаторазове ритмічне поляпування пo роті 

долонею, що супроводжується навмисним позіханням. У молодіжному 

середовищі цей жест є відповідником жaргoнізму «дістав».  

Жест «самогубець» у студентському середовищі жест коментує критичну 

ситуацію, з якої є тільки один вихід – застрелитися. Також цей жест 

використовується як негативна реакція на нісенітницю. 

Жест – знак середнім пальцем стає знаком розчарування, засобом вираження 

досади і засмучення, а нерідко і просто засобом грубої відмови. 

Основними особливостями вираження згоди / незгоди в інтернет-

комунікації є: застосування правил розмовногосинтаксису; втрата 

пунктуаційними знаками їхньої функції маркерів міжфразових меж; використання 

таких експресивних засобів, як а) багаторазовий повтор розділових знаків; 

б) смайлики, емотикони та меми для компенсації візуального контакту; 

в) графічна фіксація експресивних засобів фонетичного рівня; запозичення слів і 

висловів із різноманітних соціолектів як прийом самоідентифікації. 

 

 

 



 160 

ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного дослідження засвідчують, що засоби вираження 

згоди / незгоди в сучасних соціолектах Франції як різновид соціальної норми 

підпорядковуються законам розвитку і функціонування національної французької 

мови, входячи до складу загальної соціолінгвальної норми. Нормативним 

визнається все те, що сприймається комунікантами в конкретному мовленнєвому 

акті, у соціумі і суспільстві в цілому. Для забезпечення комунікативної функції 

мови існування соціолінгвальної норми є важливим моментом, оскільки за 

кожною сферою спілкування закріплена певна підсистема мови. Порушення 

правил вибору мови або підсистеми може спричинити нерозуміння і несприйняття 

того, що говорять суб'єкти. 

Мовне варіювання засобів вираження згоди / незгоди залежить від багатьох 

чинників лінгвальної та екстралінгвальної системи. Вибір мовних одиниць 

визначається мірою смислової розгорнутості початкової репліки, характером 

суб'єктивного ставлення співрозмовника до змісту висловлювання, загальними 

умовами спілкування. 

«Згода» відображає позитивне ставлення, схвалення, прийняття тією чи 

іншою мірою точки зору співрозмовника. «Незгода» поєднує всі види негативної 

реакції щодо ініціальної репліки: спростування, заперечення, засудження, 

висловлення невдоволення, несхвалення тощо. Незгода за своєю природою 

сильніше впливає на особисті почуття комунікантів, тому що є негативною 

реакцією на ініціальну репліку. Вербальні та невербальні засоби вираження 

незгоди тяжіють до більшої емоційності й експресивності, ніж засоби вираження 

згоди. 

У процесі комунікації невербальні засоби вираження згоди / незгоди 

зазвичай супроводжуються експліцитними мовними одиницями, оскільки без них 

людське спілкування не може бути повноцінним. 

У діалогічному мовленні згода/незгода активно виражається повтором. 

Репліки-повтори є одними з ефективних і продуктивних засобів оформлення 
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згоди / незгоди. Репліки з повторами наділені значними експресивними 

можливостями: вони сприяють створенню умов для прояву різноманітних емоцій 

та їхніх відтінків (наприклад, у спілкуванні дорослий – дитина). Повтор у 

репліках-реакціях виконує емфатичну й інтенсифікаційну функції. Один зі 

способів вираження згоди / незгоди полягає у повторенні за мовцем того, що 

стверджується або заперечується. Форма висловлення узгоджується із функцією 

та формою початкової репліки. Повтор чужого висловлювання буває повним та 

неповним. Повний повтор використовується для реалізації додаткової 

комунікативно-стилістичної функції. У гендерній комунікації повний повтор 

використовується для посилення акцентування думки, надання їй категоричності, 

емоційності.  

Модальні значення згоди і незгоди можуть виражатися синтаксично 

неподільними одиницями, які не містять вказівки на те, із чим саме погоджується 

або не погоджується суб'єкт. У діалогічному мовленні подібні форми 

характеризуються наявністю різноманітних додаткових емоційно-експресивних 

відтінків, а також етикетно-прагматичних властивостей. 

Особливості вираження згоди / незгоди в міжгендерній комунікації 

визначаються прагматичним ефектом та рівнем категоричності як у чоловіків, так 

і в жінок. Для мовлення М-учасників більш характерні комунікативні акти прямої 

згоди / незгоди. Вираження згоди чоловіками характеризується лаконічністю та 

категоричністю. Те ж саме стосується і незгоди – висловлюванням притаманна 

категоричність і зрідка грубість. У жінок прагматичний ефект категоричної згоди 

підсилюється емотивами. Мовцю F властиво використовувати комунікативний акт 

згоди з метою уникнення незгоди. Мовець-жінка, погоджуючись чи не 

погоджуючись, намагається пояснити мотиви власної позиції. Також F-мовець 

може, висловлюючи незгоду, просто припинити дискусію. Особливості 

невербального вираження згоди / незгоди зосереджуються на відмінностях 

інтонації, пози, жестикуляції, погляду та дотику. Чоловіки схильні знижувати 

інтонацію в кінці фрази, що надає їхньому мовленню ознак упевненості, 

переконливості і безапеляційності. Висловлювання, що виражає здивування, 
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несприйняття інформації та сумнів у чоловіків позначається лише підняттям 

голови. Вираження категоричної незгоди у чоловіків зазвичай супроводжується 

заперечним похитуванням голови. Погляд у процесі спілкування може виконувати 

цілу низку функцій – висловлювати увагу, схвалення або незгоду. Відсутність 

погляду також може бути сигналом небажання підтримувати контакт або ж 

незгоди. Жінки частіше дивляться на співрозмовника і довше не відводять очі, і 

згода практично завжди супроводжується прямим поглядом у вічі. 

Висловлювання, що виражає здивування, несприйняття інформації та сумнів у 

жіночому мовленні зазвичай супроводжується підняттям голови і брів. Жінки 

загалом не схильні уникати дотиків ні зі знайомими, ні зі сторонніми людьми. При 

вираженні згоди або ж м’якої незгоди жінка може доторкнутися до 

співрозмовника, стиснути йому руку, тоді як чоловіки цього здебільшого 

уникають. 

Становлення системи структурно-семантичних варіантів вираження згоди / 

незгоди у мовленні дитина – дорослий здійснюється у процесі діалогічної 

взаємодії дитини з дорослим за умови використання діалогічної єдності питання-

відповідь з ініціативною реплікою – загальним питанням. Перші загальні 

запитання дорослого спрямовані на вдосконалення компонентів системно-мовної 

компетенції дитини. Оскільки власне діалогічна компетенція дитини на ранніх 

етапах онтогенезу надзвичайно мала, суттєвою є й метакомунікативна (націлена 

на підтримування діалогу) спрямованість загальних запитань дорослого. У 

метамовній і метакомунікативній функціях загальних запитань дорослого 

проявляється його інтуїтивна настанова на навчання дитини мови.  

Засвоєнню дитиною узуальних вербальних засобів вираження згоди / 

незгоди передує функціонування невербальних знаків, а також протознаків і 

специфічно «дитячих» способів вираження цієї семантики. Власне засвоєння 

дитиною семантики згоди / незгоди в її мовній інтерпретації починається із 

центрального фрагмента системи і прямих способів експлікації повної згоди (у 

найпростіших для когнітивного і власне мовного розвитку ситуаціях). Позитивні 

відповіді дитини, як правило, прогнозовані та допустимі. На цьому етапі 
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онтогенезу зв'язок між формою запитання, яке ставить дорослий, і 

передбачуваною відповіддю є обов'язковим.  

Французькому молодіжному мовленню властиві експресивність та 

оцінність. Молодіжна комунікація характеризується значною невимушеністю, 

високим ступенем емоційності, прагненням до самоствердження й 

самовираження, що відображається в мовленні і зумовлює появу нових 

виражальних засобів, некодифікованих лексичних одиниць, як-от оказіоналізми, 

запозичення, а також перемикання кодів (верлан, ларгонжі та code-switching). У 

молодіжному сленгу для вираження згоди / незгоди провідну роль відіграє 

імпліцитна семантика висловлення порівняно з експліцитною, яка ґрунтується на 

використанні тактик спонукання, іронії, уникнення прямих відповідей, 

ігнорування. Зважаючи на розмаїтість і експресивність позалітературної лексики, 

яка спирається на соціально-групові жаргони, запозичення, просторіччя й 

вульгаризми, молодь віддає перевагу словесному вираженню згоди / незгоди. 

Французька молодь не формує особливого коду для вираження згоди та незгоди 

невербально, а використовує загальновживані жести: жест «показати великий 

палець», жест на позначення нудьги, відповідником якого є жаргонізм «дістав», 

жест «самогубець» , жест-знак середнім пальцем.  

Своєрідність вираження згоди / незгоди у французькому кримінальному 

жаргоні характеризується переважанням невербальних засобів, що, окрім прямого 

вираження згоди / незгоди, несуть і такий додатковий зміст, як вираження згоди 

діяти чи свідчити за попередньою домовленістю, попередження про небезпеку, 

незгоду на співучасть, сумніви і невпевненість. Згода позначається або 

загальноприйнятими способами, або збігається із висловами з молодіжного 

сленгу. Незгода передається жаргонізмами на позначення відмови у допомозі, 

відмови скоїти правопорушення, звинувачення в обмані; відмови свідчити проти 

себе, відмови коритися. Головною відмінною рисою кримінального жаргону є 

вузька соціальна сфера її вживання, що робить його зрозумілим певному колу 

комунікантів.  
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Вираження згоди / незгоди у жестовій мові французьких глухонімих має 

багаторівневу синхронну структуру, яка дозволяє передавати паралельно декілька 

потоків інформації. Комуніканти цього соціуму використовують переважно 

невербальні засоби специфічної семіотичної системи, до яких належать жести і 

міміка. Дублювання здійснюється за допомогою артикуляції губ. Якщо глухонімі 

дублюють жести за допомогою беззвучної, але енергійної артикуляції, посиленої 

міміки, то представники інших соціальних груп при вираженні згоди / незгоди 

вербальними засобами підсилюють мовлення за допомогою невербальних 

(мімікою і жестами). 

Вираження згоди / незгоди на вербальному рівні в інтернет-дискурсі втрачає 

фонетичний компонент, тоді як на паралінгвальному рівні спостерігаються спроби 

компенсувати відсутність візуального контакту: використовуються ідеограми й 

піктограми (смайлики, емотикони та меми), а розділові знаки в кінці реплік 

виконують роль маркерів емоційного стану відправника. Також застосовується 

особлива система орфографії і пунктуації, що полегшує процес комунікації та 

наповнює писемне спілкування життям: графічні засоби (скорочення, усічення, 

нетрадиційні написання: заміна букв у слові, заміна слів і літер цифрами, 

комбінація слів, абревіація).  
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Додаток 2 
Спосіб 

 

Соціальна  

характеристика  

мовця 

Вербальний Невербальний 

 Засоби (характеристика) 

згода незгода згода незгода 

Masculin/Feminin МF - комунікативні акти 

прямої категоричної згоди; 

М - категоричність та 

лаконічність; 

F - емотиви; 

комунікативний акт згоди з 

метою уникнення незгоди  

МF - категоричність;  

M -іноді грубість  

F - висловлюючи незгоду 

пояснює причини або 

припинення дискусії 

 

М – зниження інтонації (надає впевненості переконливості 

безапеляційності 

F – прямий погляд у вічі; 

дотик до руки, плеча 

M – несприйняття та сумнів – 

підняття голови; 

категорична незгода – 

похитування голови; 

F – підвищення інтонації 

(претензія); відсутність погляду 

Дорослий-дитина Релятиви oui та non; 
Повтори (неповний повтор, 
повний повтор);  
Спроби поєднання 
односкладових релятивів та 
повторів;  
До повторів, що 
супроводжуються релятивом, 
додається уточнювальний 
повтор атрибута.  
У репліках шести-, 
семирічної дитини повтори 
практично відсутні, вони 
витісняються непрямими 
способами вираження 

Прямі/непрямі засоби Інтонація;  

міміка;  

жести кивання голови 

Плач; 

похитування голови; 

заперечний жест пальцем 

(дитина) 
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4
 



 

згоди / незгоди. 
Мова молоді Сленгізми 

запозичення; 

іронія; 

верлан; 

ларгонжі; 

сode-switching; 

імпліцитність; 

експресивність; 

емоційність; 

запозичення; 

вживання нецензурної лексики; 

іронія 

 

Жести 

Люди кримінального 

кола 

Згода позначається або 

загальноприйнятими 

способами, або збігається із 

висловами з молодіжного 

сленгу. 

Арго феня; 

тюремне арго (табірна 

феня); 

жаргонізми 

Пальчикова жестикуляція; 

дзеркальні жести 

Жестова мова людей з 

проблемами слуху 

  Жести; 

міміка; 

дублювання за допомогою артикуляції губ 

Соціальні мережі   Абревіатури та акроніми; 

емотокини, смайли; 

використання зниженої і розмовної лексики; 

еліптичні речення; 

запозичення; 

вигуки прислівники; 

слова паразити 
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