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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Дискурсивні розвідки з урахуванням мовних і екстралінгвальних чинників – 

завжди на часі. На порядку денному сучасних мовознавчих студій подальші 

дослідження різних типів дискурсів. Зокрема, пильна увага приділяється 

дослідженню різних аспектів наукового дискурсу. 

У лінгвістиці нині, як і раніше, приділяється значна увага наратологічним 

розвідкам, які проводилися та продовжують виконуватися переважно на матеріалі 

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

2001), Г. А. Жилічева (2013), В. А. Єфименко (2018), О. М. Кагановська (2015),  

І. М. Колегаєва (1991, 1996, 2012, 2015), Е. О. Кущ (2018), Н. К. Кравченко (2014), 

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

(2001, 2008), В. І. Тюпа (1997, 2001, 2002, 2006, 2011, 2015), H. P. Abbott (2012), 

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

(2004), М. Kramer, W. Call (2007), W. Labov, J. Waletzky (1967), J. Perkins (1999), 

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

Водночас слід зазначити, що основне положення наратології полягає в тому, що всі 

прояви людського життя, у той чи інший спосіб оформлені мовою, можливо 

піддати наративному аналізу. Вочевидь, це стосується і наукової діяльності. Ж.-Ф. 

Ліотар наголошує на необхідності наративу задля легітимації наукового знання та 

виділяє функцію оповіді як обгрунтування наукового знання. З одного боку, 

наратив у науковому дискурсі може вважатися “надлишковим” елементом, а з 

іншого, він надає науковому викладу максимальної персоналізованості та є 

засобом, що допомагає краще зрозуміти авторську інтенцію, витлумачити 

оригінальний намір та задум адресанта. У деяких піджанрах наукового дискурсу 

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

дослідження наративу у науковому дискурсі дотепер ще не було розглянуто у 

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

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

дискурсу, зокрема англо-американського. Термін “англо-американський науковий 

дискурс” стосується учених, для котрих англійська є рідною (носіїв англійської 

мови), на відміну від більш загального терміна “англомовний науковий дискурс” 

(стосується тих, для кого ця мова не є рідною), що співвідноситься з класифікацією 

Б. Качу про “внутрішнє коло” користувачів (ті, для кого англійська є другою 

мовою) та “коло, що розширюється” (ті, хто вивчає англійську як іноземну мову). 

Актуальність дослідження зумовлено необхідністю докладного вивчення 

наративу як факультативного або облігаторного елемента наукового дискурсу 

(зокрема писемного) з огляду на дискурсивні, риторичні, а також і лінгвокультурні 

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

сутності наукового дискурсу. 

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

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

комунікація, наратологія, лінгвоантропологія” (номер державної реєстрації 

0117U003410), що розробляється Центром наукових досліджень та викладання 
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іноземних мов НАН України й затверджена Відділенням літератури, мови та 

мистецтвознавства НАН України. 

Мета роботи – комплексний опис наративів (або НДФ – наративних 

дикурсивних фрагментів) у писемному англо-американському науковому дискурсі. 

Завдання дослідження: 

 виокремити домінантні ознаки наративів в англо-американському науковому 

дискурсі; 

 виявити основні типи наративів та їхні характеристики в англо-

американському науковому дискурсі; 

 виокремити низку лінгвальних та невербальних засобів репрезентації 

наративу, дослідити їхню специфіку в англійській науковій прозі; 

 описати фахову специфіку наративів в писемному англо-американському 

науковому дискурсі, виявити закономірності їх функціонування та кількісно-

якісні характеристики наративізації фахових мов лінгвістики та 

комп’ютерних наук; 

 окреслити лінгвокультурну специфіку наукових наративів, виявити 

лінгвокультурно забарвлені наративні стратегії і тактики англо-

американського наукового дискурсу. 

Об’єкт дослідження – сучасний писемний англо-американський науковий 

дискурс, а його предмет – наративні дискурсивні фрагменти, утілені вербально або 

невербально, у наукових працях (статтях та монографіях) в галузях комп’ютерних 

наук та лінгвістики. 

Матеріал дослідження – 17 908 наративів, відібраних методом суцільної 

вибірки із сучасних англо-американських монографій та наукових журналів 

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

дослідження в  1 920 000  слів. 

У роботі застосовано комплексну методику лінгвістичного наукового 

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

антропоцентризм), що передбачає мовознавчі розвідки з акцентом на таких 

сучасних загальновизнаних принципах як експансіонізм, експланаторність, 

функціоналізм, діалогізм, семантикоцентризм, аксіологічність. Загальнонаукові 

методи індуктивного і дедуктивного аналізу використано задля упорядкування, 

опису і класифікації наукових наративів,  отриманих методом суцільної вибірки, 

виведення закономірностей їх функціонування у науковому дискурсі, а також 

узагальнення даних. Проблематика дослідження зумовила необхідність 

застосування різноманітних лінгвістичних методів, а саме: дискурсивного 

аналізу, методів вивчення риторичної організації наукового дискурсу, методики 

контекстуальної, діалогічної та герменевтичної інтерпретації наукового 

дискурсу (у т.ч. аналіз за моделлю SPEAKING grid Д. Гаймса) задля декодування 

семантики наративів та встановлення їхньої варіативності, типології та функцій, 

прагматичного аналізу для виявлення основних стратегій і тактик наративізації 

англо-американського наукового дискурсу. Також було застосовано візуально-

семіотичний підхід до аналізу засобів візуальної риторики для окреслення 

мультимодальної специфіки невербальних наративів. Наративний аналіз 
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застосовувався з метою окреслення хронотопу, фокалізації, зміни стану та 

подієвості наукових наративів, а також для визначення їхньої глибинної структури 

та співвідношення з поверхневими структурами дискурсу. Метод зіставного 

аналізу було вжито для порівняння особливостей функціонування різних видів 

наукових наративів. Також застосовано методи теорії риторичних структур (RST – 

rhetorical structure theory), зокрема поверхневий дискурсивний парсинг, а також 

метод пекеджінгу задля виявлення функціональної типології наративів, 

експліцитних та імпліцитних зв’язків сегментованих наративних фрагментів 

наукового дискурсу, які маркуються за допомогою логічних конекторів. Метод 

кількісних підрахунків використовувався для порівняльно-кількісного аналізу 

частоти вживання наукових наративів у субмовах лінгвістики та комп’ютерних 

наук.  

Новизна роботи полягає в тому, що вона є першим комплексним 

дослідженням наукового наративу як лінгвістичної проблеми. Вперше виділено, 

проаналізовано та здійснено класифікацію наративів та виявлено закономірності їх 

функціонування в англо-американському науковому дискурсі. 

На захист виносяться такі положення: 

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

полягає у специфічній наративній передачі наукової інформації. Різноманітні 

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

дискурсивні фрагменти та тотальні наративи – є невід’ємною частиною 

англо-американського наукового дискурсу. Науковий наратив – це 

інтенційний, послідовний, зв’язний, подієвий дискурс або фрагмент такого 

дискурсу, що містить передусім авторську креативність, а, у деяких випадках, 

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

кількісними фактами) задля максимальної доступності розуміння наукової 

праці та привертання уваги до об’єкта дослідження. НДФ складають 

переважну більшість усіх наративів у писемному англо-американськиму 

науковому дискурсі у галузях лінгвістики та комп’ютерних наук (порівняно 

із тотальними наративами). 

2. Науковим наративам притаманні когезія та когерентність, поліфонія та 

мішана фокалізація, що приводить до ширшого кута розгляду певного 

наукового питання та сприяє докладнішому поясненню, уточненню та 

аргументації з метою переконання адресата. Категорії проспекції та 

ретроспекції реалізуються в англо-американському науковому дискурсі за 

допомогою цілої низки наративів, які уможливлюють створення змістових 

зв’язків між компонентами наукового дискурсу, попередньою та наступною 

інформацією.  

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

НДФ: структурно-композиційні (до яких належать наративи-анонсування, 

наративи-флешбек, наративи-дигресії, наративи-підсумовування); та 

аргументативні (до яких належать наративи-екземпліфікації, наративи-

поянення та уточнення, наративи каузації, наративи посилання на 

авторитети). Частота вживання аргументативних та структурно-
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композиційних співвідносна у досліджуваних субмовах (40% та 60% у 

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

пояснюється специфікою наукового дискурсу з його обов’язковими умовами, 

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

структурування наукового доробку, що підтверджує таку загальновизнану 

культурно-специфічну тенденцію англо-американського наукового дискурсу 

як лінеарність, котра уможливлює полегшення декодування інформації та 

оптимізує дискурсивну навігацію.  

4. Наративи англо-американського наукового дискурсу мають 

мультимодальний характер і репрезентуються вербально та невербально. 

Наративи можуть бути згорнутими або розгорнутими. Наративізація в англо-

американському науковому дискурсі переважно вербальна та згорнута і має 

фахову специфіку. У фаховій мові лінгвістики переважають наративи 

посилання на авторитети та наративи екземпліфікації, а у субмові 

комп’ютерних наук – наративи-флешбек. Водночас наявність та cпіввідносна 

кількість наративів в обох субмовах свідчить про певну універсальність 

процесів наративізації англо-американського наукового дискурсу. 

5. Важливим елементом наративів наукового дискурсу є їхня естетичність, 

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

Наративи слугують меті кращої діалогічної взаємодії між адресантом та 

адресатом та поліпшення персуазивності наукових праць. Лінгвокультурно 

забарвлені наративні стратегії й тактики англо-американського наукового 

дискурсу є такими: збільшення інформативності та полегшення декодування 

інформації (тактики застосування кейсів та замальовок, деталізованого 

унаочнення, наведення додаткових онлайн-джерел), персоналізованість 

викладу та зацікавлення читача через активну діалогічну взаємодію (тактики 

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

непрямого прохання про дозвіл адресанта на дію, імплікації 

альтернативності, привертання уваги адресата), поліпшення авторитетності 

наукового доробку (з тактиками налаштування на довірливе ставлення до 

змісту повідомлюваного, самопромоційності, посилання на авторитети, 

імплікації престижності). Вони покликані сприяти оптимізації наукової 

комунікації.  

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

наратології, дискурсології, риторики, лінгвокультурології та комунікативних 

студій, адже виявляє закономірності функціонування наративів як складників 

англо-американського наукового дискурсу.  

Практичне застосування дослідження полягає у можливості використання 

його результатів при викладанні англійської мови у профільних та непрофільних 

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

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

професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня 

загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1” за освітньо-науковою 

програмою підготовки докторів філософії, у курсах загальної та англійської 
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стилістики (стилістика тексту, стилістичний синтаксис, функціональна стилістика, 

стилістична лексикологія), теоретична граматика (прагматика речення) англійської 

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

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

та наукових праць філологічного профілю. 

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення та практичні 

результати дисертації висвітлено у формі доповідей і виступів на таких 

конференціях: “ENN5th” European Narratology Network International Conference: 

Narrative and Narratology Metamorphosing the Structure (The Czech Academy of 

Sciences, Prague, Czech Republiс, вересень 2017), “International Conference on 

Scientific Development in North America” (“East West” Association for Advanced 

Studies and Higher Education, Hamilton, Canada, травень 2017), “Наукова спадщина 

В.В. Акуленка та сучасне мовознавство” (Центр наукових досліджень і викладання 

іноземних мов НАНУ, Київ, Україна. 2013–2018 рр.), “Сучасна філологічна наука в 

міждисциплінарному контексті” (Інститут філології КНУ ім. Тараса Шевченко, 

жовтень 2015р.), “Пріоритети мовознавчої науки у контексті глобалізаційних 

процесів” Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна, листопад 

2015 р.), “Мова: класичне – модерне – постмодерне” (Національний університет 

“Києво-Могилянська Академія”, Київ, Україна, жовтень 2015), “Мови професійної 

комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та 

методичний аспекти.” НТУУ “КПІ”, Київ, Україна - квітень 2015), “Мова – 

література – мистецтво: когнітивно-семіотичний інтерфейс” / Міжнародна наукова 

конференція Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики (КНЛУ, Київ, 

Україна, вересень 2014). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 одноосібних 

статей у виданнях, затверджених ДАК МОН України як фахові, 1 стаття у 

співавторстві (у статті у співавторстві, Шелковніковій З. Б. належить добір та аналіз 

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

закордонних виданнях. 

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

із висновками до них, загальних висновків, переліку використаної літератури. 

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

Перелік використаної літератури містить 386 позицій.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовується актуальність і новизна роботи, визначаються 

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

значення, сформульовані положення, що їх винесено на захист. 

У першому розділі, “Лінгвістичні засади розгляду наративів у науковому 

дискурсі”, поставлено питання наявності наративів у англо-американському 

науковому дискурсі, як інституційному та аргументативному типі дискурсу у світлі 

так званого наратологічного повороту у лінгвістиці.  

Наративізація наукового дискурсу –  це інновація та актуальна тенденція 

сучасного англо-американського наукового дискурсу. У ньому ми натрапляємо як 
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на тотальні наративи (коли уся праця писана у наративному стилі), так і на НДФ, 

або наративні “вкраплення” у науковому дискурсі, які мають нечіткі межі та 

реалізуються у згорнутому або розгорнутому (розлогішому) вигляді – від рівня 

речень до рівня понадфразових єдностей та мікрожанрів (передмова, подяка тощо). 

Деякі наукові праці можуть не лише містити окремі наративні фрагменти, але 

являти собою тотальні наративи.  

Основними складниками нарації є хронотоп (часопростір), голос (хто 

розповідає), фокалізація (організація точки зору або фокус нарації). Важливу 

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

наративна уява може вдихнути в pezantezza – важкість. Мінімальною умовою 

наративу є наявність зміни стану.  

Специфіка наративного дискурсу полягає в тому, що він наділяє факт чи 

певну сукупність фактів статусом події. Чітке розуміння подієвості та події 

допомагає визначити, що саме є наративним в науковому дискурсі, а що неможливо 

піддати наративному аналізу. Повноцінна подія передбачає такі умови: реальність; 

релевантність; результативність; непередбачуваність; незворотність; 

неповторюваність; послідовність (консекутивність). Сутнісними ознаками події 

також є такі: сингулярність, фрактальність, інтенційність. Наративи наукового 

дискурсу показують зміну стану як імпліцитно, так і експліцитно, при цьому подія 

наукового наративу завжди конкретна. Прикладом  наукових наративів з 

імпліцитною зміною стану є наративні обкладинки наукових книг.  

Наукові наративи мають власний хронотоп, їм властива поліфонія, мішана 

фокалізація, подієвість, зміна стану, креативність та інтрига, інтертекстуальність та 

інтердискурсивність, естетичність, образність, емотивність.  

Ми визначаємо науковий наратив як інтенційний, послідовний, зв’язний, 

подієвий дискурс або фрагмент такого дискурсу, що містить передусім авторську 

креативність, а, у ряді випадків, і інтригу, а також надає переважно якісну 

інформацію (порівняно з кількісними фактами) задля максимальної доступності 

розуміння наукової праці та привертання уваги до об’єкта дослідження. Наведемо 

приклади наративу та анаративу: 

Today, multicore processors power our laptops and cellphones. Distributed cloud 

servers or supercomputer clusters process large data sets to improve Facebook news feds 

or predict the weather. To take full advantage of these systems, you need parallel 

algorithms. “It’s a parallel world”, says Miller, a computer scientist at the Srate 

University of New York at Buffalo. “Why is no one teaching a course in parallel 

algorithms to freshmen?” 

Currently, most introductory computer science courses start with sequential 

programming, in which the computer performs just one instruction at a time. Universities 

that integrate parallel thinking into their undergraduate curricular tend to offer only an 

upper-level elective. (IEEE Spectrum, April, 2017). 

Перший абзац – наратив. Другий –  анаратив. В анаративі наведено факти та 

певну кількісну інформацію. В наративній частині факти набувають подієвого 

статусу. В анаративній частині наводиться лише констатація фактів, а в наративній 

частині ці факти рясно екземпліфікуються, співставляються, порівнюються. У 
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наративі аргументи, що обстоюють необхідність навчання паралельному 

програмуванню, є переконливими за своєю сутністю, але викладені наративно, 

вони значно підсилюють емотивний складник, якого немає в анаративі. 

Складність лінгвальної природи наукових наративів, багатобічність їхньої 

природи та необхідність їх адекватного декодування потребують застосування 

комплексної методики дослідження. У розділі окреслено методологію дослідження 

наукових наративів, котрі розглядаються крізь призму категорій хронотопу, 

фокалізації, зміни стану та подієвостї.  

У другому розділі, “Дискурсивно-риторичні аспекти наукових 

наративів”, досліджено вербальні та невербальні засоби репрезентації НДФ. 

Запропоновано типологію наукових наративів з огляду на їхні структурні 

особливості та аргументативний потенціал.   

Наративізація наукового дискурсу здатна істотно посилити фактуальний 

матеріал наукового доробку завдяки ефектним аргументам: прикладам, каузаціям, 

поясненям та уточненням, посиланням на авторитети, вираженим наративними 

засобами. Якщо фактуальну інформацію та аргументи підсилити емоційно, 

отримуємо персуазивний дискурс. Наративний інструментарій реалізації 

персуазивності в науковому дискурсі дуже широкий: підсилюючі прикметники; 

створення необхідного психологічного ефекту; експресивно-забарвлені вислови; 

метафори, емфаза тощо. Персуазивність, в науковому дискурсі, у термінах 

неориторики,  може бути реалізована не лише завдяки фактуальному матеріалу 

(claim та data), а й підсилена завдяки обґрунтуванню твердження (каузації, 

аргументи та контраргументи), додатковим даним (пояснення та уточнення; 

посилання на авторитети; екземпліфікація). І хоча, з одного боку, персуазивність у 

науці неможлива без адекватної аргументації, з іншого, науковий дискурс, зокрема 

сучасний англо-американський, неможливо уявити  без емотивного та естетичного 

складників.  

Всі наративи мають певні спільні риси, проте, спостерігаємо й відмінності. 

НДФ у науковому дискурсі можуть бути викладені міметично або дієгетично. 

Науковий дискурс здебільшого дієгетичний. Однак у сучасному англо-

американському науковому дискурсі спостерігаємо тенденцію до міметичного 

викладу, зокрема у наративних фрагментах, що свідчить про наративізацію цього 

дискурсу.  

Кожна наукова праця має намір передусім зацікавити читача та привернути 

його увагу до певної розвідки. З цією метою автор розпочинає свою працю з таких 

інтертекстуальних вступних елементів, як епіграф, подяка, передмова, вступ. Усі 

вони мають ознаки наративів в англо-американському науковому дискурсі. 

Наприклад, цитата-епіграф англійського поета XVIII століття, одного з 

найвеличніших авторів британського класицизму, до монографії “Scientific Writing: 
Easy When You Know How” (Peat, 2002) :  

True ease in writing comes from art, not chance,  

As those who move easiest have learnt dance. 

 Alexander Pope (1688-1744) 
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Наративи-епіграфи виконують функцію анонсування, привертання уваги, 

переконання через посилання на авторитети, задання певного настрою всьому 

доробку, що, в свою чергу, слугує головній меті наукового дискурсу: інформувати 

та впливати. 

Наративи можуть бути репрезентовані як вербально, так і невербально. Як 

наслідок, повідомлення стає мультимодальним (або полікодовим). Ми також чітко 

прослідковуємо тенденцію до специфічної мультимодальності англо-

американського наукового дискурсу, що також свідчить про загальну тенденцію до 

його наративізації. Прикладом невербальної реалізації наукових наративів є 

наративні обкладинки. Наприклад, монографія з комп’ютерного дискурсу Мартіна 

Ервіга  “Once Upon an Algorithm: How Stories Explain Computing”. Тут автор 

візуалізує  власну концепцію алгоритмізації як системного вирішення задач (study 

of systematic problem solving). Така 

алгоритмізація може бути описана, 

зокрема, й наративно, як певна 

послідовність (по)дій. Книга рясніє 

алюзіями на відомі казки. Малюнки, 

ілюстрації, графіки та діаграми – теж 

невербальні засоби комунікації з 

ознаками наративності. Адже при 

аналізі графіка в уяві постає певна 

історія-наратив його створіння, яка 

схематично зображена на ньому.  

Для окреслення 

функціональної типології НДФ в 

аспектах структури й композиції та 

аргументативного потенціалу ми 

виокремлюємо різні їх види та 

пропонуємо відповідну типологію 

наукових наративів. Структурно-композиційні НДФ допомагають адресату 

краще орієнтуватися у матеріалі та полегшують текстову навігацію. До них 

належать: наративи-анонсування (наративи-флешфорвард), наративи-флешбек, 

наративи-дигресії, наративи-підсумовування.  

В англо-американському науковому дискурсі аргументи, виражені наративно, 

стосуються переважно наведення прикладів (аргументація через екземпліфікацію), 

уточнень, зазначення причинно-наслідкових зв’язків, а також посилання на 

авторитети. Тож до аргументативних НДФ належать: наративи-екземпліфікації, 

наративи пояснення та уточнення, наративи каузації, наративи посилання на 

авторитети. 

Істотну роль у науковому наративі відіграє каузальність. На користь нашої 

думки свідчить і дослідження Р. Олсона, котрий пропонує універсальну формулу 

наративу (із посиланням на ідеї Т. Паркера, які наштовхнули автора на виведення 

відповідної наративної закономірності). В основу цієї формули покладено 

каузальність. Формула має назву ABT (AND (і/та)– BUT (але) – THEREFORE 
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(тому/звідси), причому принциповим моментом тут є механізм наративізації: 

заміна AND на BUT або THEREFORE. Як наслідок, маємо науковий наратив: “I can 

tell you that in my laboratory we study physiology AND biochemistry, BUT in recent years 

we’ve realized the important questions about the molecular level, THEREFORE, we are 

now investigating the following molecular questions…” Більше того, Р. Олсон вважає, 

що АВТ – це ДНК будь-якої оповідки, якщо висловити думку метафорично. Про 

важливість каузальності як ознаки наративного викладу зазначають й інші 

дослідники (Hillier, Kelly, Klinger, 2016). 

Для розуміння специфіки наративізації наукового дискурсу, ми порівняли 

фахові аспекти НДФ і здійснили кількісні підрахунки їх типів у лінгвістичному і 

комп’ютерному дискурсах. Кількісні підрахунки показали, що в комп’ютерному 

дискурсі міститься на 1834 (10,2 %) НДФ більше, ніж в лінгвістичному. Ми 

використовували стандартну формулу вирахування відсотків: (a : b) x 100%, де a – 

загальна кількість наративів  b – різниця між двома дискурсами, за таким 

рівнянням: (17908 : 1834) х 100% = 10,2 % 

 Наочніше це представлено у вигляді схеми 1. 

 
Схема 1. Порівняння НДФ у субмовах лінгвістики та комп’ютерних наук. 

 

Наративізація в англо-американському науковому дискурсі переважно 

вербальна та згорнута. Проте, лінгвістичний дискурс більш тяжіє до розгорнутої 

наративізації. (табл.1) 
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тип наративу лінгвістика комп’ютерні науки 

кількість відсоток кількість відсоток 

розгорнутий наратив 380 4,7% 103 1% 

згорнутий наратив 7657 95,3% 9768 99% 

загальна кількість наративів 8037 100% 9871 100% 

Таблиця 1. Згорнуті та розгорнуті наративи у галузях лінгвістики  

та комп’ютерних наук 

 

 

Схема 2. НДФ у субмові комп’ютерних наук. 

 

Наративізація наукового дискурсу, зокрема англо-американського, 

віддзеркалює не лише його сучасні дискурсивні тенденції, а і залежить від 

індивідуального авторського стилю викладу науковця. А проте, багато років 

професійно займаючись дослідженням та викладанням мов для спеціальних цілей, 

ми чітко спостерігаємо сучасну загальну тенденцію до наративізації сучасного 

англійського наукового дискурсу в цілому. Фахову специфіку наративізації 

зображено на схемах (2 та 3). 
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Схема 3. Порівняння НДФ у субмові лінгвістики.  

Третій розділ “Лінгвокультурні характеристики наративів в англо-

американському науковому дискурсі” присвячено розгляду наративів крізь 

призму сучасних лінгвокультурних тенденцій. Наративи віддзеркалюють 

культурно-специфічні тенденції майбутнього (за І. Кальвіно), такі як легкість, 

швидкість, точність, візуальність, різноманітність, узгодженість, котрі водночас 

особливо притаманні саме англо-американському науковому дикурсу. Науковий 

дискурс не позбавлений культурного складника (Galtung, 1985, Connor, Kaplan, 

1987, Connor, 1997; Карабан В.І., Карабан А.В., 2015). Наративізація англо-

американського наукового дискурсу є культурно специфічним феноменом. У 

розділі  виявлено лінгвокультурно забарвлені наративні стратегії і тактики англо-

американського наукового дискурсу. Тут також окреслено естетичний та оцінний 

потенціал англо-американських наукових наратиів. 

Наукові наративи є інструментами збільшення інформативності наукового 

доробку, полегшення декодування його інформації. У досліджуваному дискурсі 

стратегія збільшення інформативності та полегшення декодування інформації 
реалізується через тактики застосування кейсів та замальовок, тактику 

деталізованого унаочнення, тактику наведення додаткових онлайн-джерел, а 

також тактику сприяння ефективнішому запам’ятовуванню. 

Завдяки використанню кейсів та замальовок маємо справу з міметичним 

науковим наративом. Наративи-флешфорвард допомагають встановити логічний 

зв’язок між елементами інформації, систематизувати виклад матеріалу. У свою 

чергу, наративи-флешбек надають повтор інформації у вигляді аналітичного 

підсумовування та можуть комбінуватися із наративами-флешфорвард. 

Наративи вражають, а інколи дивують та пробуджують незвичні асоціації: 

тут ідеться про так званий феномен праймінгу, або оптимізації стимулювання 
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асоціацій. З цією метою вживаються засоби виразності (порівняння, метафори (у 

тому числі, авторські), ідіоми, тощо): 

Developing technology is like driving a race car: you push the machinery as fast as 

it’ll go, and if you avoid a crash, a prize awaits you at the finish line. (IEEE 

Spectrum April 2017) 

Once the dust had settled, three main technologies stood heads and shoulders 

above the others.  (Nixon, 2015). 

Використання емфази у наративних фрагментах виділяє необхідну 

інформацію та емоційно розставляє  акценти, що не лише зацікавлює, але й сприяє 

систематизації інформації, встановленню логічних зв’язків та ефективному 

запам’ятовуванню:  

Of all the ways of getting performance, parallelism is among the hardest.  

(IEEE Spectrum April 2017) 

Стратегія зацікавлення читача через активну діалогічну взаємодію 

реалізується за допомогою тактик інтригування, заохочення та запрошення до 

співпраці (спільного пошуку істини), звертання до адресата, непрямого прохання 

про дозвіл адресанта на дію, імплікацію альтернативності, привертання уваги 

адресата.  

Науковий наратив через діалогічну взаємодію адресанта та адресата 

характеризує, інтригує, зацікавлює адресата та заохочує його до співпраці. 

Діалогізація мовлення – це перетворення монологічного мовлення на діалог. Це 

відбувається завдяки використанню таких мовних засобів як: питально-

відповідальна організація тексту, звертання, форми 2-ї особи, імперативні форми; 

форми pluralis auctoris, трансформація непрямої мови в невласно-пряму, риторичні 

питання, неповні речення, використання розмовної лексики тощо. Наприклад:  let’s 

assume; to do this, you could; as you would expect; and then guess what? Розпочинають 

діалог. Науковці можуть давати назву своєму доробку (цілій книзі, або її розділам 

чи підрозділам) у вигляді риторичних, проблемних запитань. Такі назви одразу 

привертають увагу читача, наприклад: 

Academese: Obtuse or informational?  

Academic written texts: All basically the same?  

Academic writing: Complex grammar and explicit meanings?  

Academic writing: Resistant to change or dynamic? 

Grammatical change in English: Below the radar?  

The locus of historical change in English: Speech or writing?  

 (Biber, Gray, 2016) 

А іноді – це відбувається й у формі гипофор та відповідей на них, наприклад:  

If I Understood You, Would I Have This Look on My Face?: My Adventures in the 

Art and Science of Relating and Communicating, (Alda, 2017). 

Стратегія поліпшення авторитетності наукового доробку реалізується в 

англо-американських наукових наративах через тактики налаштування на 

довірливе ставлення до змісту повідомлюваного, тактику самопромоційності, 

тактику посилання на авторитети, тактику імплікації престижності. Так, 

автори наукових праць, висловлюючи подяку, згадують імена відомих учених. У 
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такий спосіб вони посилюють ефект присутності наукових авторитетів поряд з 

автором (хоча автор і сам може бути неабияким фаховим гуру). Як, наприклад, це 

відбувається у подяці, що її складає своїм колегам відомий лінгвіст К. Гайленд, 

котрий називає їх своїми колегами і друзями: 

Among these I most want to acknowledge John Swales, Sue Hood and Chris 

Candlin, colleagues and friends whose knowledge and enthusiasm for 

understanding discourse is a constant inspiration. (Hyland, 2005.) 

У сенсі самопромоційності, автор наукового доробку може не лише 

посилатися на власні праці (самоцитування), що є доволі усталеною практикою, а й 

посилатися на комунікацію із колегами, наприклад, на фрагменти розмов або обмін 

електронними повідомленнями. 

Зазначимо ще одну дотичну тактику, а саме, імплікацію престижності. 

Науковці прагнуть, щоб їхні наукові досягнення не лише вивчали, а і визнавали та 

виділяли серед багатьох інших. Наукові наративи імплікують прихований престиж, 

адже наративи також створюють ідентичність переконливого наратора.  

Естетичність – це саме той параметр, який відрізняє наративний дискурс від 

ненаративного, зокрема, у сучасному науковому дискурсі. Естетичність завжди іде 

поруч із креативністю. Прикладом цього є авторські метафори. Наприклад, у статті 

головного редактора наукового періодичного видання, адресант максимально 

персоналізує своє повідомлення та вживає авторську метафору, фразеологізми, що 

є ознаками креативного, естетичного наративу: 

“In my salad days – and even, I guess, in my main course days – I used to wonder 

what retired people did with their time when they were no longer spending 50 hours a 

week in the office and bringing work home at night. Now that I am in my dessert days, I 

am finding that, lo and behold, I am as busy as ever and have quite a backlog of things to 

be done in the future” (Lyle D. Feisel). 

Алюзії також додають образності науковому викладу. Вони можуть навіть 

бути винесені у заголовок наукової праці. Так, стаття з комп’ютерних наук К. 

Шілтон та С. Андерсон має назву Blended, Not Bossy: Ethics Roles, Responsibilities 

and Expertise in Design. (Shilton, Anderson, 2017), що є алюзію на культову фразу 

“Shaken, not stirred” Джеймса Бонда, персонажа романів Я. Флемінга. Завдяки 

такому творчому, креативному підходу, авторам наукової праці вдається 

привернути увагу адресата, зацікавити його та спонукати ознайомитися з доробком. 

Засобами образності також є гіперболи, наприклад: 

There is a Grand Canyon-sized gap between the strength of many researchers’ 

belief in “embodied metaphors” and the strength of the evidence on which their 

beliefs should be based (Casasanto, Gijssels, 2015). 

оксюморон, наприклад: 

the Internet has created for us is a burden as much as it is a useful tool”. So what 

can we do about it? What choices do we have? (Pfleeger, 2014). 

Естетична настанова в науковому дискурсі відіграє важливу роль. Ми воліли 

б порівняти естетичну настанову в науковому дискурсі з 3, 4, 5d кіносистемами, які 

забезпечують новизну сприйняття. Учені запрошують у світ науки, 

використовуючи естетичність наративів. 
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Поряд із раціональною оцінкою в науковому дискурсі, наративна емоційна 

оцінка доповнює першу та сприяє меті переконання та впливу на адресата. 

Емоційний відгук впливає на адресата не силою розуму, а силою почуттів: Steven 

Levy “Hackers: Heroes of the Computer Revolution” (2010) Автор порівнює хакерів з 

героями та надає їм власну позитивну оцінку. 

Емоційно-експресивні номінації є невід’ємним, культурно-специфічним 

елементом саме англо-американського наукового дискурсу, і є культурно-

специфічним феноменом.  

ВИСНОВКИ 

Нині ми є свідками бурхливої динаміки розвитку наукового дискурсу. Поява 

наукового наративу – логічна відповідь на потреби сучасної епохи. Одним із засобів 

персоналізації викладу, його візуалізації та самопромоційності у науковому 

дискурсі є застосування наративів. Домінантними ознаками наративності є 

переважання якісної інформації над кількісними фактами; наративна інтенційність, 

набуття фактами подієвого статусу, каузальність, зрозумілість, доступність, 

креативність, інтрига, естетичність тощо. Ми вважаємо, що наявність хоча б 

декількох з них є підставою для розгляду наукового дискурсу з точки зору 

наративності. Зазвичай наявність подієвості у зв’язці з естетичністю вже суттєво 

вирізняє наративний науковий дискурс від звичних схем побудови наукового 

тексту. Чим більше згаданих ознак є в наявності – тим більш очевидний наратив у 

науковому дискурсі.  

Питання наукового престижу, конкуренція серед науковців, глобалізація, 

швидкість та динамічність сучасного життя приводять до модифікації наукового 

дискурсу. Вчені все більше уваги приділяють не лише змісту повідомлення, але й 

формі, яка покликана не тільки максимально поінформувати, переконати, виділити 

свій доробок з-поміж інших, але й закарбуватися у пам’яті адресата. Наукові 

наративи зближують автора з аудиторією, спонукають до комунікації адресанта та 

адресата. Важливими ознаками наукових наративів є естетична настанова та 

інтердискурсивність.  

В англо-американському науковому дискурсі наративи можуть бути 

згорнутими або розгорнутими і реалізовуватися на різних рівнях – від  речень до 

понадфразових єдностей та мікрожанрів, виражатися як вербально, так і 

невербально. Наукові наративи вводяться у науковий дискурс експліцитно або 

імпліцитно, анафорично або катафорично. Наративізація в англо-американському 

науковому дискурсі переважно вербальна та згорнута. Переважна більшість 

монографій та наукових статей (якщо вони не викладені у формі тотального 

наративу), містять наративи у вигляді наративних дискурсивних фрагментів, котрі є 

своєрідними “вкрапленнями” у науковому дискурсі та різняться за своєю 

семантикою та функціями, що вони їх виконують. Обидва типи виявлених НДФ – 

структурно-композиційні та аргументативні – можуть бути згорнутими або 

розгорнутими. Попри різноманіття наративів, їхній міметичний або дієгетичний 

характер, різну фокалізацію, всі вони слугують меті оптимізації наукової 

комунікації, переконанню адресата та, зрештою, покращенню розуміння 
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інформації. Наукові наративи – це один із засобів мовленнєвої реалізації категорії 

персуазивності в науковому дискурсі. Особливу роль в реалізації цієї категорії  

відіграють аргументативні НДФ.  

НДФ є засобами когезії та когерентності наукового доробку. Вони 

уможливлюють ефективну дискурсивну навігацію, тема-рематичні зв’язки, 

проспекцію та ретроспекцію, інтертектуальність та інтедискурсивність. Категорії 

проспекції та ретроспекції реалізуються в науковому дискурсі за допомогою 

структурних наративів, наративних обкладинок та невербальних наративів. 

Фокалізація є універсальним механізмом встановлення близькості між автором і 

читачем. Наукові наративи в таких жанрах, як передмова, подяка, вступ тяжіють до 

нульової фокалізації. Під час цитування або згадування авторитетних джерел, 

фокалізація змінюється на зовнішню. Така поліфонія та мішана фокалізація є 

ознаками наративізації англо-американського наукового дискурсу, які сприяють 

ширшому розгляду факту або фактів, докладнішому поясненню, уточненню та 

аргументації, що, в свою чергу, сприяє ефективнішому переконанню адресата.  

Інтертекстуальність в науковому дискурсі є підґрунтям наративізації. В 

науковому дискурсі епіграф, подяка, передмова, вступ мають інтертекстуальну 

природу. За наявності зміни стану або події (експліцитно або імпліцитно) ці жанри, 

які тяжіють до персоналізованості, емоційності та поетичності, є наративними за 

своєю природою, адже вони слугують меті створення  експресивно-емоційного тла 

дискурсу. Естетична функція реалізується за допомогою ряду засобів створення 

образності: порівнянь, метафор, гіпербол, оксюморонів, ідіом тощо. Створення 

естетично-емоційного тла стимулює емоції аудиторії. Емоційно-оцінні засоби 

вираження позиції автора в науковому дискурсі є культурно специфічною ознакою 

сучасного англо-американського наукового дискурсу: глобалізація та конкуренція 

не визнають скромного, неемоційного викладу наукових досягнень. “Сухої”, 

виключно фактуальної подачі інформації вже замало у сучасному світі. Саме через 

науковий наратив досягається, з одного боку, неупереджена об’єктивність, а з 

іншого – максимальна персоналізація викладу. Діалогічна наративна взаємодія у 

науковому дискурсі послуговується широким лінгвальним інструментарієм: 

питально-відповідальна організація тексту; звертання; імперативні форми; форми 

“колективне ми”, що оформлюють контактовстановлювальні реплики; вступні 

конструкції; форми 2-ї особи; трансформація непрямої мови в невласно-пряму; 

риторичні питання; використання розмовної лексики тощо. Сучасний англо-

американський науковий дискурс стає все більш мультимодальним. Невербальні 

наукові наративи, такі як обкладинки, малюнки, фотографії, графіки, діаграми тощо 

містять ознаки наративності. Описовий інструментарій через візуальність 

невербальних наративів реалізує меседж адресанта у зрозумілій та доступній для 

адресата формі. Ми прослідковуємо тенденцію до специфічної наративної 

мультимодальності наукового дискурсу, що свідчить про загальну тенденцію до 

наративізації англо-американського наукового дискурсу в цілому.  

Обом фахам – лінгвістиці та комп’ютерним наукам – притаманний значний 

ступінь наративізації. Співвідносна частота вживання аргументативних та 

структурно-композиційних НДФ співвідносна у досліджуваних субмовах свідчить 
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про певну універсалізацію наративних тенденцій в англо-амерниканському 

науковому дискурсі. Наративізація має й фахову специфіку. У комп’ютерному 

дискурсі на 10,2% більше НДФ, аніж у лінгвістичному. Однак фахова мова 

лінгвістики наративізована якісно інакше: вона більшою мірою  тяжіє до 

розгорнутої наративізації. У лінгвістичному дискурсі переважають наративи 

посилання на авторитети та екземпліфікації, а у комп’ютерному – наративи 

флешбек.  

Наукові наративи – це культурно-специфічна ознака англо-американського 

наукового дискурсу. Вони є індикаторами прихованої престижності наукового 

доробку. Саме у цьому типі дискурсу найбільш чітко простежується тенденція до 

наративізації, намагання максимально експлікувати інформацію, надати її з 

легкістю, швидкістю, точністю, візуальною привабливістю, різноманітністю та 

узгодженістю.  

Лінгвокультурно забарвлені наративні стратегії й тактики англо-

американського наукового дискурсу стосуються: збільшення інформативності та 

полегшення декодування інформації (тактики застосування кейсів та замальовок, 

деталізованого унаочнення, наведення додаткових онлайн-джерел), 

персоналізованості викладу та зацікавлення читача через активну діалогічну 

взаємодію (тактики інтригування, заохочення, запрошення до співпраці, звертання 

до адресата, непрямого прохання про дозвіл адресанта на дію, імплікації 

альтернативності, привертання уваги адресата), поліпшення авторитетності 

наукового доробку (тактики налаштування на довірливе ставлення до змісту 

повідомлюваного, самопромоційності, посилання на авторитети, імплікації 

престижності). Вони використовуються для збільшення інформативності та 

полегшення декодування інформації, підвищення авторитетності та престижності 

наукового доробку, зацікавлення читача через активну діалогічну взаємодію. 

Наукові наративи варто досліджувати, передусім, з метою кращого розуміння 

не лише суто мовленнєвої, а й культурно забарвленої специфіки фахової 

комунікації. Усвідомлення особливостей наукової нарації сприятиме  кращому 

опануванню англійської мови, що використовується у сфері науки, вітчизняними 

дослідниками з метою ефективнішого залучення наших науковців до світової 

дослідницької спільноти, яка нині усе частіше послуговується саме англійською 

мовою.  

В умовах сучасної конкуренції в науці, вчені повинні не лише генерувати 

продуктивні ідеї та швидко реагувати на потреби сучасного наукового ринку, вони 

мають якомога ефективніше привертати увагу саме до свого винаходу, наукового 

дослідження або проекту. Зрештою, дрейф наукового дискурсу у бік його 

наративізації сприятиме більшому “олюдненню”, оптимізації та ефективності 

наукової комунікації. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у вивченні специфіки 

вербальної та невербальної наративізації інших жанрів наукового дискурсу, на 

матеріалі не лише англійської, але й інших мов світу. 
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АНОТАЦІЯ 

Шелковнікова З.Б. Дискурсивно-риторичні та лінгвокультурні 

параметри англо-американського наукового наративу. – Кваліфікаційна 

наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, Київ, 2018. 

Дисертаційну роботу присвячено комплексному лінгвістичному 

дослідженню наукових наративів в англо-американському  науковому дискурсі. Під 

наративами ми розуміємо передусім наративні дискурсивні фрагменти (НДФ). У 

разі, коли увесь науковий доробок написаний наративно, ідеться про тотальні 

наративи. Окреслено конститутивні ознаки наукових НДФ з огляду на категорії 

хронотопу, подієвості, фокалізації та інтертекстуальності. Виявлено типологію 

НДФ в англо-американському науковому дискурсі, а саме, виділено структурно-

композиційні (наративи-анонсування, наративи-флешбек, наративи-дигресії, 

наративи-підсумовування) та аргументативні (наративи-екземпліфікації, наративи 

пояснення та уточнення, наративи каузації, наративи посилання на авторитети).  

Кількісний аналіз уможливив порівняння їхньої фахової специфіки. Виявлено риси 

емоційного та естетичного складників НДФ як ознак наративного дискурсу на 

відміну від ненаративного в англо-американській науковій прозі. У процесі 

дослідження було визначено чітку тенденцію до наративізації англо-

американського наукового дискурсу та виявлено відповідні лінгвокультурно 

забарвлені наративні стратегії і тактики.  

Ключові слова: інтертекстуальність, науковий дискурс, наратив, наративний 

дискурсивний фрагмент, тотальний наратив, наративізація, наративні стратегії. 

АННОТАЦИЯ 

Шелковникова З.Б. Дискурсивно-риторические и лингвокультурные 

параметры англо-американского научного наратива.– Квалификационная 

научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и науки Украины. 

– Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена комплексному лингвистическому 

исследованию научных нарративов а англо-американском научном дискурсе. Под 

нарративами мы понимаем прежде всего нарративные дискурсивные фрагменты 

(НДФ). В случае, когда вся научная работа написана нарративно, речь идет о 

тотальных нарративах. Выявлены конститутивные признаки научных НДФ в 

аспекте категорий хронотопа, событийности, фокализации и интертекстуальности. 

Определена типология НДФ в англо-американском научном дискурсе, а именно, 



19 
 

выделены структурно-композиционные (нарративы-анонсирования, нарративы-

флэшбэк, нарративы-дигрессии, нарративы-суммирования) и аргументативные 

(нарративы-экземплификации, нарративы пояснения и уточнения, нарративы 

каузации, нарративы ссылки на авторитеты). Количественный анализ сделал 

возможным сравнение их профессиональной специфики. Выявлены черты 

эмоциональной и эстетичной составляющих НДФ как признаков нарративного 

дискурса в отличие от ненарративного в англо-американской научной прозе. В 

процессе исследования была определена тенденция нарративизации англо-

американского научного дискурса и выявлены соответствующие лингвокультурные 

нарративные стратегии и тактики. 

Ключевые слова: интертекстуальность, научный дискурс, нарратив, 

нарративный дискурсивный фрагмент, тотальный нарратив, нарративизация, 

нарративные стратегии. 

ABSTRACT 

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

Anglo-American scientific narrative. - Manuscript. 

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

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

Science of Ukraine. – Kyiv, 2018 

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

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

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

written as a narration.  

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

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

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

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

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

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

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

specific narrative strategies and tactics.  

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

the subject – scientific narratives found in research articles and monographs in the fields of 

linguistics and computer science. 

Narrative ubiquity and multifunctional nature of narratives – applied specifically to 

the language of science, with discursive, rhetorical, and lingua-culture issues in mind – 

determines scientific relevance, originality and importance of our research. Research 

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

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

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

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

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

studies, and the theory of communication. 
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The thesis consists of an extended abstract, an introduction, three chapters with 

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

literature and relevant references. 

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

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

significance of the obtained results that are also briefly summarized.  

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

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

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

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

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

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

eventfulness, and intertextuality. 

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

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

suggest a possible typology of NDFs with their structural characteristics and 

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

American scientific discourse: structural (here belong: announcement narratives; 

flashback narratives; digression narratives; summary narratives) and argumentative ones 

(here belong: exemplification narratives; explanation and clarification narratives; causality 

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

and field specificity of the narratives under study. 

The third chapter, “Lingua-cultural traits of narratives in Anglo-American scientific 

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

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

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

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

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

alongside information decoding facilitation (with the tactics of using case studies, detailed 

visualization, adding extra Internet links, more efficient remembering via empathizing, 

visualization of narration, initial or final positioning of NDFs, announcing, creating 

positive emotions); the strategy of increasing the authoritativeness of the research (with 

the tactics of trust building, self-promoting, using trustworthy and credible sources, 

indicating prestige); keeping the audience interested via active dialogic interaction (with 

the tactics of creating intrigue and connecting with the audience, commendating, 

suggesting joint activities, indirectly asking for permission, capturing the audience’s 

attention). We also address aesthetic qualities of scientific narratives, and the specificity of 

their estimative potential. 

Scientific narratives help the addressee to better understand information. We outline 

the major techniques of narrative presentation of the research, specific instruments used to 

achieve the dialogic interplay, and also basic functions of narratives, which enables 

enhancing professional communication efficiency in the realm of science.  

Key words: aestheticity, intertextuality, scientific discourse, narrative, narrative discourse 

fragment (NDF), total narrative, narrativization, narrative strategies.  


