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АНОТАЦІЯ 

 

Білецька Т.О. Актуалізація категорії дейксису у гіпертексті (на 

матеріалі текстів-описів товарів комерційних Інтернет-сайтів). – 

Кваліфікаційна наукова праця 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. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2017. 

 

Дисертацію присвячено вивченню засобів актуалізації категорії дейксису 

у гіпертексті. У роботі здійснено комплексний аналіз прагматичних та 

дискурсивних характеристик дейктичних елементів у текстах-описах товарів 

англомовних комерційних сайтів, вивчено аргументативний потенціал 

дейктиків у гіпертексті, визначено особливості вживання дейктичних елементів 

у гіпертексті. Проаналізовано й узагальнено основні підходи до інтерпретації 

категорії дейксису у лінгвістиці та здійснено огляд основних класифікацій 

дейксису. Значну увагу приділено визначенню понять „дискурс”, „Інтернет-

дискурс”, „гіпертекст”, „дискурсивний контекст”. Здійснений у роботі огляд 

термінологічної бази засвідчив, що комунікацію на комерційних веб-сайтах 

доцільно визначати як Інтернет-дискурс – когнітивно-комунікативний простір 

Глобальної мережі, в якому комунікативна взаємодія здійснюється через 

електронний канал передачі інформації, структурованої за допомогою 

гіпертекстового механізму та представленої у формі веб-сайтів. 

 Зазначається, що функція дейктичних елементів полягає у вказівці на 

позалінгвальні явища об’єктивної дійсності, вони безпосередньо пов’язані з 

дискурсом. Категорія дейксису розглядається як система мовних засобів, що 

вживаються у дискурсі для співвідношення його змісту з фізичними 
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координатами комунікативної ситуації – учасниками, місцем і часом 

комунікативної події. Дейктичним центром дискурсу є розташування (локація) 

мовця у момент висловлювання. Засобами реалізації дейксису в дискурсі є 

дейктичні елементи (знаки, слова, одиниці, вирази) або дейктики – такі мовні 

одиниці, значення яких визначається через звернення до координат акту 

мовлення. 

У дослідженні виділено структурно-семантичні особливості організації 

вербальних і невербальних компонентів комерційних Інтернет-сайтів та 

схарактеризовано тексти-описи товарів, як основний спосіб комунікації на 

комерційних сайтах. Визначено, що текст-опис товару є автентичним 

мовленнєвим жанром Інтернет-дискурсу, що формується завдяки взаємодії 

низки мовних і немовних факторів, які є складниками комунікативного 

контексту.  

До типової структури входять інформаційний блок та блок об’єктивної 

орієнтації користувача. Інформаційний блок включає зображально-графічний 

та вербальний компоненти. Блок об’єктивної орієнтації включає 

гіперпосилання, що функціонують як засоби орієнтації користувача у 

кіберпросторі та надають можливість навігації сайтом (наприклад, UP, DOWN, 

BACK, FORWARD, PREVIOUS | NEXT (PAGE), MORE, VIEW 

ALTERNATIVES, VIEW LARGER IMAGE), а також здійснення реальних дій 

(наприклад, ADD TO CART, PRE-ORDER, SHOP NOW, PAY BY CARD, VIEW 

NOW). Користуючись такими посиланнями у гіпертексті, адресант здійснює 

реальні дії під час прочитання тексту 

Під час дослідження було зроблено висновок про те, що у текстах-описах 

товарів представлені дейктичні елементи усіх трьох класичних видів дейксису 

– особового, просторового (локативного) та темпорального та виявлено 

дейктичні елементи, які найчастіше вживаються у досліджуваному виді 

дискурсу та складають основу актуалізації категорії дейксису в ньому. 

Засоби особового дейксису – особові та присвійні займенники, що 

забезпечують включеність дистанційних віртуальних учасників комунікації у 
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комунікативний акт. Займенник другої особи you є дейктичним елементом, що 

вживається у найбільшій кількості проаналізованих текстів і відображає 

спрямованість текстів-описів товарів на адресата. Окремим категоріям текстів-

описів товарів (наприклад, описи дитячих товарів та подарунків) притаманна 

спрямованість на третю особу (роздвоєність адресата), що виражається 

вживанням займенників he / she. Позначення об’єкта опису забезпечує 

займенник it. Відображення автора у структурі тексту є нетиповим, це 

зумовлює низьку частотність вживання займенників I / we з перевагою 

займенника we, що у більшості текстів не є інклюзивним стосовно адресата і 

позначає виробника та / або продавця товару.  

Для репрезентації учасників комунікації поряд із особовими 

займенниками можуть вживатися присвійні займенники, основним із яких є 

займенник другої особи your або займенники третьої особи her / his. Присвійний 

займенник першої особи our, як правило, вживається на позначення компанії-

виробника товару (our company / website) або у поєднанні з назвою товару або 

елементами товару для підкреслення його переваг. 

Серед засобів темпорального дейксису виділено прислівники зі 

значенням майбутнього часу (soon, later, then), що виконують власне дейктичну 

функцію вказівки на час доступу до товару (отримання товару). Для 

прислівника now характерним є вживання у структурі акціональних 

гіперпосилань з метою здійснення реальних дій в Інтернет-магазині. У 

дисертації доводиться, що в текстах-описах товарів  традиційна часова шкала 

now / then є модифікованою і може бути заміненою  на now / soon (later). При 

цьому soon (later) має значення подій, віддалених у часі від центру координат, 

тобто моменту спілкування, одночасно виступаючи закликом до нового етапу 

спілкування між продавцем і користувачем сайту в майбутньому. 

Оскільки кіберпростір є віртуальним, засоби локативного дейксису у 

текстах-описах товарів відображають процес транспозиції, закладаючи 

просторові параметри комунікації в Інтернеті, та складають у сукупності 

орієнтаційну метафору. Прислівники here / there встановлюють метафоричний 
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орієнтаційний центр навігації користувача Інтернет-сайту. Засобами навігації 

користувача на сайті є інтратекстові посилання, у структуру яких інтегровані 

дейктичні елементи (up, down, back, forward). Вказівні займенники this / these 

реалізують дейктичну функцію вказівки на предмет або послугу, представлену 

для продажу, та створюють у свідомості адресата тексту дейктичну проекцію 

товару як такого, що є наявним у магазині й доступним для продажу. 

Із трьох виділених у роботі класів мовних одиниць із елементами 

дейктичності (артиклі, дієслова, прикметники) для реалізації дейктичної 

функції у текстах-описах товарів найбільш часто вживаються артиклі, зокрема 

означений артикль, що уможливлює здійснення одиничної референції, тобто 

ідентифікації об’єкта опису як такого, що відомий потенційному споживачу. 

Дієслова, що можуть за певних умов мати дейктичні параметри (come / go), 

актуалізують синкретичну дейктичну функцію в позначенні товару (або групи 

товарів), як таких, що скоро будуть у наявності (coming soon). Прикметники 

new, latest, durable є ситуативними виразниками темпорального дейксису із 

вказівкою на час, що передує часовому дейктичному центру (new, latest) або 

час, що йде за часовим дейктичним центром (durable). 

На основі здійсненого огляду та аналізу вживання дейктичних елементів у 

текстах-описах товару сформульоване таке визначення. Дейксис гіпертексту – 

це система вербальних знаків, що містять відсилку до координат акту Інтернет-

комунікації (учасників, місця, часу та предмета комунікації), актуалізуючи 

зміст тексту, розміщеного на веб-сторінці, шляхом закладення центру його 

сприйняття. У гіпертексті наявне явище вторинного дейксису – позиція, з якої 

ведеться опис, представлена як трансформація позиції мовця, а співвіднесеність 

із мовленнєвим актом відбувається непрямим (опосередкованим) способом. 

Реалізація аргументативного потенціалу дейктичних елементів знаходить 

своє вираження у використанні цих елементів у стратегіях і тактиках 

комунікативного впливу. Здійснений аналіз семантичної та композиційної 

структур текстів-описів товарів комерційних сайтів дав змогу виокремити дві 

основні стратегії впливу на адресата: стратегія диференціації товару або 
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послуги та стратегія позитивної спрямованості на дії адресата. Основою для 

виділення цих стратегій є фокус зміщення дейктичного центру тексту, що має 

місце при вторинному дейксисі. 

 Стратегія диференціації товару або послуги представлена тактикою 

емфазування винятковості товару й тактикою імпліцитного зіставлення. 

Стратегія позитивної спрямованості на дії адресата реалізується через тактику 

впевненості у позитивному ставленні адресата до товару, тактику ототожнення 

адресата з групою людей і тактику пропозиції щодо вирішення проблеми 

адресата. Перелічені тактики знаходять вираження у репертуарі прийомів із 

характерним набором дейктичних елементів. 

Проведене дослідження підтверджує перспективу здійснення 

порівняльного аналізу основних характеристик дейктичних елементів у різних 

видах віртуальної комунікації (наприклад, зіставлення вербальних моделей 

синхронного й асинхронного спілкування в Інтернеті) через залучення до 

матеріалу дослідження інших жанрів Інтернет-дискурсу та типів сайтів. 

 

Ключові слова: категорія дейксису, дейктичний елемент, дейктичний центр, 

Інтернет-дискурс, гіпертекст, дейксис гіпертексту, текст-опис товару, стратегія 

мовленнєвого впливу. 

 

 

ABSTRACT 

 

Biletska T. O. The Category of Deixis in Hypertext (based on product 

descriptions on commercial websites). – Manuscript. 

 

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

Germanic Languages. – Taras Shevchenko National University of Кyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. – Taras Shevchenko National University of Кyiv, 

Ministry of Education and Science of Ukraine. – Кyiv, 2017. 
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The thesis gives insight into the universal category of deixis, which encompasses a 

range of deictic elements present in any language. The research focuses on the discursive 

and pragmatic characteristics of deictic elements in the texts of product description on 

commercial websites and, therefore, reveals the argumentative potential of deictic 

elements in product descriptions and identifies the peculiarities of the hypertext deixis. 

The category of deixis is defined as a system of linguistic means used in discourse so 

as to correlate its content with the elements of communicative situation (participants, 

place and time of communication). In discourse deixis is manifested via deictic elements 

– language units with the meaning determined by reference to the components of the 

speech act. The deictic centre of discourse is the location of the speaker at the moment of 

communication.  

The study highlights the structural and semantic features of commercial websites and 

proves that being an Internet-discourse genre formed by both verbal and non-verbal 

components of the communicative context, product descriptions are the main means of 

communication in Internet-shops. The texts of product description contain the deictic 

elements of all three classical types of deixis – personal, spatial and temporal. The deictic 

elements with the highest frequency constitute the basis for actualization of the category 

of deixis on commercial websites. 

Means of personal deixis (personal and possessive pronouns) refer to the remote 

virtual communication participants into a communicative act. According to the estimates, 

the pronoun you with its function of making the text addressee-oriented is the prevalent 

deictic element in the product descriptions. A number of product descriptions (for 

example, descriptions of children's goods and gifts) are characterized by the orientation 

towards a third person, expressed by the pronouns he/she. The described object is 

represented by the pronoun it. The author's reflection in the structure of the text is non-

typical. Hence, the pronouns I/we are not common in the texts of product description. The 

predominance of the pronoun we, which in most product descriptions does not refer  to 

the addressee and indicates the manufacturer and/or the seller of the product, has been 

observed. 
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Means of temporal deixis include adverbs with the meaning of the future access to 

the product (the time of the product delivery), such as soon and later. It is characteristic 

of the adverb now to be the structural element of hyperlinks, which enable the Internet-

user to carry out a real action in the online store. 

Means of spatial deixis reflect the process of hypertext transposition, setting the 

spatial frames of communication in the Internet and representing orientational metaphor. 

The adverbs here/there define the metaphorical centre of navigation for the website user. 

Deictic elements (up, down, back, forward) are integrated in the hyperlinks, exploited by 

the Internet-users for navigation. The demonstrative pronouns this/these perform the 

deictic function of the reference to the object or service for sale, creating in the 

addressee’s mind the deictic projection of goods as being available both in the store and 

for sale. 

Other deictic elements that are used in product descriptions are articles, verbs and 

adjectives. In particular, the definite article makes it possible to implement a single 

reference, namely, the identification of the object of description that is known to the 

potential consumer. Verbs, that under certain conditions can have deictic parameters 

(come/go), actualize the deictic function of denoting the product (or a group of products) 

that will soon be available (coming soon). The adjectives new, latest, durable are 

contextual ways of expressing the temporal deixis with time indication either preceding 

the deictic centre (new, latest) or following it (durable). 

The hypertext gives rise to the the phenomenon of secondary deixis when the position 

of the description is presented as the transformation of the speaker’s position. Thus, the 

correlation of the speech act occurs in the mediated way. The deixis of hypertext is a 

system of verbal signs that includes a reference to the Internet communication act 

(participants, place, time and object of communication), actualizing the contents of the 

text posted on the webpage by setting the centre of its perception. 

The argumentative potential of deictic elements is exposed through strategies and 

tactics of communicative influence. The analysis of semantic and compositional 

structures of the texts of product descriptions on commercial websites has become the 

basis for the identification of the two main strategies of influence on the addressee: the 
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strategy of product/service differentiation and the strategy of beneficial orientation 

towards the addressee’s actions. 

 

Key words:  category of deixis, deictic element, deictic centre, Internet-

discourse, hypertext, deixis of hypertext, product description, strategy of 

communicative influence. 
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ВСТУП 

  

Сучасні дослідження мовних категорій у лінгвістиці характеризуються 

зверненням до комунікативно-прагматичної парадигми, в основі якої є 

виявлення особливостей функціонування людської мови у процесі комунікації. 

Антропоцентричний напрям розвитку лінгвістики зумовив необхідність аналізу 

не лише мовного контексту, а й позамовної ситуації. Проблема відображення 

людського фактору в мовленнєвій діяльності є однією з головних у 

комунікативно-функціональному підході, орієнтованому на мовну особистість. 

Визначаючим компонентом будь-якої комунікативної ситуації є дейксис, який 

включає адресанта, адресата, місце та час акту комунікації. 

Однією із сфер спілкування, в якій лексичне наповнення, синтаксичні 

структури, послідовність фраз ретельно плануються комунікантами, виходячи 

з поставлених цілей та завдань мовної взаємодії є сфера електронної торгівлі. 

На комерційних Інтернет-сайтах, кількість яких постійно зростає, традиційні 

рекламні тексти витіснені сучаснішою інтерактивною формою – текстами-

описами товарів, які спрямовані не тільки на опосередковану передачу 

рекламної інформації електронним шляхом, а й на формування у свідомості 

адресата психологічної готовності до здійснення практичних дій, що 

досягається прагматично доречним використанням дейктичних елементів. 

Основи дослідження дейктичності у лінгвістиці викладено у роботах 

таких учених, як Ю. Апресян [4; 5], Н. Арутюнова [8; 9; 10; 11; 12], К. Бругман 

[289], Т. Булигіна [47], К. Бюлер [48; 290], У. Вейнрейх [50], О. Вольф [52], 

Н. Гуменюк [65; 66], О. Ерзінкян [84], Дж. Лайонз [149; 317; 318; 319; 320], 

О. Падучева [192; 193], Й. Стернін [244; 245], Ч. Філмор [302; 303; 304]. Окремо 

досліджувалися різновиди дейксису, актуалізація дейктичності у конкретних 

видах дискурсу та певних частинах мови у працях С. Ахметової [13; 14], 

Г. Добрової [83], В. Жури [88; 89], К. Кашлевої [105], А. Кібрик [107; 107], 

О. Корбіної [132], Н. Космацької [136], О. Кравцової [138], І. Ломакіної [154; 

155], І. Мініярової [171], Дж. Нанберга [323], А. Палійчук [195; 196], 
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С. Пушміної [213], Н.  Різена [221], Н. Сребрянської [240; 241; 242], 

М. Стернберга [326], Б. Успенського [256], Г. Шамової [276], 

Л. Шкурашівської [278], В. Шматової [279; 280]. 

З розвитком інформаційних технологій, зміщенням значної частини 

комунікації у віртуальний простір відчувається необхідність аналізу 

комунікативно-прагматичних характеристик дейксису та особливостей 

реалізації дейктичної функції в Інтернет-дискурсі. Значний науковий інтерес 

становить питання дискурсивної (ситуативно-прагматичної) зумовленості 

вживання дейктичних елементів у віртуальній комунікації. 

Актуальність дослідження категорії дейксису у віртуальному дискурсі 

комерційних сайтів зумовлена зростанням ролі інформаційних технологій та їх 

впливом на комунікацію. Багатоаспектність функціонування текстів-описів 

товарів у комунікативному просторі Інтернету, їхня потенційна здатність 

впливати на ефективність економічної діяльності Інтернет-магазинів породжує 

необхідність комплексного підходу до вивчення структури, виявлення 

ключових вербальних та невербальних елементів, виділення й аналізу стратегій 

і тактик побудови цього типу текстів із урахуванням позалінгвальних чинників. 

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

Дисертацію виконано в межах наукової теми „Мова та література народів світу: 

взаємодія та самобутність” (код 11 БФ 044-01), що розробляється Інститутом 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка й 

затверджена Міністерством освіти і науки України. 

Метою дослідження є виявлення та комплексний аналіз прагматичних і 

дискурсивних особливостей мовних засобів актуалізації категорії дейксису у 

текстах-описах товарів комерційних Інтернет-сайтів. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 окреслити основні підходи до інтерпретації дейксису в лінгвістиці, 

розглянувши існуючі класифікації дейктичних елементів,  обґрунтувати 

категорійний статус дейксису; 

 визначити структурно-семантичні та прагмадискурсивні особливості 
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організації вербальних і невербальних компонентів комерційних 

Інтернет-сайтів, схарактеризувати тексти-описи товарів, як основний 

спосіб комунікації на комерційних сайтах; 

 виявити елементи особового, темпорального та локативного дейксису у 

текстах-описах товарів комерційних Інтернет-сайтів, а також мовні 

одиниці з елементами дейктичності; 

 встановити особливості реалізації категорії дейксису в Інтернет-

комунікації; 

 виділити та класифікувати основні стратегії і тактики комунікативного 

впливу в текстах-описах товарів комерційних сайтів; 

 з’ясувати значення дейктичних елементів та їхній аргументативний 

потенціал у стратегіях і тактиках комунікативного впливу в текстах-

описах товарів. 

Об’єктом дослідження є тексти-описи товарів як форма організації 

комунікації на англомовних комерційних Інтернет-сайтах.  

Предметом дослідження є функціонально-дискурсивні і комунікативно-

прагматичні характеристики дейктичних елементів у текстах-описах товарів 

англомовних комерційних Інтернет-сайтів. 

Матеріалом дослідження є тексти-описи товарів тридцяти популярних 

англомовних сайтів віртуальних магазинів, загальним обсягом 22370 текстів. 

Застосування методів дослідження носить комплексний характер. Для 

вирішення визначених завдань дисертаційної роботи залучалися 

загальнонаукові методи спостереження, опису, індукції та дедукції, орієнтовані 

на добір та аналіз мовного матеріалу. Для формування корпусу ілюстративного 

матеріалу використовувалися методи інформаційного пошуку, електронної 

обробки даних та суцільної вибірки. Описовий метод застосовувався для 

теоретичного аналізу проблемних питань встановлення змісту категорії 

дейксису та узагальнення спостережень над зібраним фактичним матеріалом. 

Композиційно-текстовий аналіз дозволив вивчити структуру організації 

комерційних Інтернет-сайтів. Структурно-семантичний метод 
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використовувався з метою виокремлення, класифікації̈ та встановлення 

семантичних характеристик дейктичних елементів, що вживаються у текстах-

описах товарів, а також визначення їхнього місця в структурі таких текстів-

описів товарів. Застосування методу кількісних підрахунків уможливило 

встановлення частотності вживання окремих дейктичних елементів у текстах-

описах товарів комерційних Інтернет-сайтів. Порівняльний метод було вжито 

для виявлення особливостей дейктиків різних груп (особового, темпорального 

й локативного дейксису) та мовних одиниць із елементами дейктичності. 

Аналіз словникових дефініцій було залучено з метою визначення дейктичності 

повнозначних лексичних одиниць. Дискурсивно-контекстуальний та 

прагматичний аналіз застосовано для виявлення основних стратегій і тактик 

комунікативного впливу в текстах-описах товарів, а також для розкриття 

аргументативного потенціалу дейктичних елементів, що вживаються у рамках 

конкретних стратегій і тактик.  

Новизна роботи полягає у комплексному дослідженні дискурсивних та 

прагматичних характеристик дейктичних елементів і їхнього інтегративного 

використання у стратегіях комунікативного впливу у віртуальному дискурсі 

комерційних сайтів. Уперше обґрунтовано роль дейктичних елементів для 

актуалізації електронного тексту; сформульовано визначення дейксису 

гіпертексту; розроблено класифікацію комунікативних стратегій і тактик, що 

реалізуються через особливості вживання дейктичних елементів у гіпертексті, 

а саме завдяки фокусу зміщення дейктичного центру. 

Теоретичне значення дисертації визначається внеском до прагматики 

(вивчення особливостей вживання різних видів дейксису та дейктичних 

елементів), комунікативної лінгвістики (дослідження процесу комунікації між 

продавцем Інтернет-магазину та потенційним покупцем), теорії дискурсу 

(розгляд дискурсивного контексту як основи актуалізації категорії дейксису), 

лінгвістики тексту (встановлення особливостей композиційної структури 

текстів-описів товарів як текстів малої форми), теорії мовленнєвих жанрів 

(визначення тексту-опису товару як жанру Інтернет-дискурсу), 
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лінгвопрагматики (виокремлення стратегій і тактик комунікативного впливу з 

використанням дейктичних елементів). 

Практичне значення полягає у можливості використання отриманих 

результатів під час викладання нормативного курсу теоретичної граматики 

англійської мови, у спецкурсах із лінгвопрагматики та дискурсології. 

Результати дослідження можуть бути використані на практиці для створення та 

розбудови сайтів Інтернет-магазинів та враховані копірайтерами й 

розробниками сайтів із метою створення економічно ефективних та 

ергономічно структурованих описів товарів. 

На захист виносяться такі положення: 

1. Текст-опис товару є базовим елементом інформаційної архітектури 

сайту Інтернет-магазину та виконує функції забезпечення комунікації 

продавця й покупця товару у віртуальному магазині, надаючи 

можливість здійснювати реальні дії з товаром завдяки блоку 

об’єктивної орієнтації користувача. 

2. Дейктичні елементи у структурі тексту-опису товару комерційного 

сайту забезпечують процес його актуалізації – вони закладають 

програму формування адресатом ситуації „придбання товару у 

магазині”, що реалізується через дейктичні проекції: уявлення 

користувачів сайту про учасників, об’єкт і місце комунікації. 

3. Просторові параметри комунікації на сайтах онлайн-магазинів 

визначаються через елементи локативного дейксису, що відповідають 

традиційним поняттям here / there та встановлюють метафоричний 

орієнтаційний центр навігації користувача Інтернет-сайту. Засобами 

навігації користувача на сайті є навігаційні інтратекстові посилання 

(лінки), у структуру яких інтегровані дейктичні елементи (UP, DOWN, 

BACK, FORWARD, Previous | Next). 

4. Дейксис гіпертексту – система вербальних знаків, що містять відсилку 

до координат акту Інтернет-комунікації: учасників, місця, часу 

комунікації та предмета опису, і визначають центр його сприйняття. 



20 
 

Характеристики гіпертексту передбачають зміщення дейктичного 

центру в текстах-описах товару (вторинний дейксис або дейксис зі 

зміщеним дейктичним центром): а) на адресата повідомлення та / або б) 

на предмет опису. 

5. Фокус зміщення дейктичного центру визначає виділення у текстах-

описах товару двох стратегій комунікативного впливу: стратегії 

диференціації товару або послуги (дейктичний центр – дейктична 

функція особового займенника it (they – форма множини) із вказівкою 

на предмет опису) та стратегія позитивної спрямованості на дії адресата 

(дейктичний центр – дейктична функція особового займенника you із 

вказівкою на адресата повідомлення). 

6. Стратегія диференціації товару або послуги представлена тактикою 

емфазування винятковості товару й тактикою імпліцитного зіставлення. 

Стратегія позитивної спрямованості на дії адресата реалізується через 

тактику впевненості у позитивному ставленні адресата до товару, 

тактику ототожнення адресата з групою людей та тактику пропозиції 

щодо вирішення проблеми адресата. Тактики знаходять вираження у 

репертуарі прийомів із характерним набором дейктичних елементів 

Апробація роботи. Основні положення дисертації обговорювалися на 

дев’яти всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях: „Мовно-

культурна комунікація: напрямки і перспективи дослідження” (9 квітня 2003 р., 

м. Київ); „Семіотика культури/тексту в етнонаціональних картинах світу” (14 

квітня 2004 р., м. Київ); „Філологія в Київському університеті: історія та 

сучасність” (12 жовтня 2004 р., м. Київ); „Сучасні проблеми та перспективи 

дослідження романських і германських мов і літератур” (29-31 січня 2007 р., м. 

Донецьк); „Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура” (14 квітня 

2010 р., м. Київ); „Концепти та константи в мові, літературі, культурі” (14 квітня 

2011 р., м. Київ); „Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. European Scientific 

Conference. Theory. Practice” (30-31 липня 2017 р., м. Щецин, Польща); „Science 

without boundaries – development in 21st century – 2017” (27 серпня 2017 р., м. 
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Будапешт, Угорщина); „Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. European 

Scientific Conference. Theory. Practice” (30-31 вересня 2017 р., м. Варшава, 

Польща). 

 Публікації. Положення дисертації висвітлено у дванадцяти одноосібних 

публікаціях, з яких вісім наукових статей опублікованих у наукових фахових 

виданнях, що входять до переліку, затвердженого МОН України, три статті – в 

іноземних наукових виданнях та одні тези доповідей. 

 Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, трьох 

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

використаної літератури (331 позиція), списку довідкових джерел (10 позицій), 

джерел ілюстративного матеріалу (30 сайтів) й 2 додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 226 сторінок, обсяг основного тексту – 171 сторінка. 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, 

сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт та предмет дослідження, 

розкрито наукову новизну, теоретичне значення та практичну цінність, 

окреслено методику дослідження, схарактеризовано матеріал дослідження, 

зазначено основні положення, які виносяться на захист. 

У першому розділі роботи „Універсальна категорія дейксису в Інтернет-

дискурсі” проаналізовано й узагальнено основні підходи до інтерпретації 

категорії дейксису у лінгвістиці та здійснено огляд основних класифікацій 

дейксису. Значну увагу приділено визначенню понять „дискурс”, „Інтернет-

дискурс”, „гіпертекст”, „дискурсивний контекст”. 

У другому розділі „Дискурсивні та прагматичні характеристики 

дейктичних елементів у текстах-описах товарів комерційних сайтів” 

встановлено структурно-семантичні та прагмадискурсивні особливості 

організації вербальних та невербальних компонентів комерційних Інтернет-

сайтів та надано детальну характеристику текстів-описів товарів. У розділі 

виявлено та проаналізовано елементи особового, темпорального та локативного 

дейксису у текстах-описах товарів комерційних Інтернет-сайтів, а також мовні 

одиниці з елементами дейктичності. 
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Третій розділ дослідження „Дейктичні елементи у стратегіях і тактиках 

комунікативного впливу електронних текстів-описів товарів” присвячено 

визначенню та систематизації основних стратегій і тактик комунікативного 

впливу у текстах-описах товарів комерційних сайтів. Окрема увага 

приділяється з’ясуванню ролі дейктичних елементів та обґрунтуванню їхнього 

потенційного впливу на успішність досягнення мети комунікації. 

У висновках підводяться підсумки проведеного дослідження, 

представляються його найбільш вагомі результати, що характеризують 

теоретико-методологічну та науково-практичну новизну роботи, окреслюються 

перспективи подальших наукових розвідок. 
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РОЗДІЛ 1. УНІВЕРСАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ДЕЙКСИСУ  

В ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСІ 

 

1.1. Поняття дейксису та його категорійний статус 

Поняття дейксису невід’ємне від антропоцентричного напряму наукових 

лінгвістичних пошуків, оскільки у центрі сучасної парадигми досліджень 

перебуває людина. Універсальні категорії, до яких належить і категорія 

дейксису, відіграють ключову роль у процесах пізнання і розуміння світу 

людиною, її участі в інтеракції з іншими індивідами. 

Людина використовує мову з метою спілкування та пізнання 

навколишнього світу. Тому будь-яку мову можна співвіднести з суб’єктом, 

тобто з особою, яка розмовляє. Слова, орієнтовані на „его”, на суб’єкта 

мовлення, складають корпус „егоцентричних слів”, або дейктичних елементів. 

При цьому суб’єкт, який говорить, не лише повідомляє адресатові про щось, не 

лише впливає на нього, але й висловлює свою оцінку щодо того, про що іде мова. 

Дейктичні елементи пронизують мову наскрізь і складають у ній не виняток, а 

правило [12, с. 15]. 

Дейксис – універсальна властивість мови. Згідно з Великим 

енциклопедичним словником, „дейксис (від грецького deixis – „вказівка”) – це 

вказівка як значення чи функція мовної одиниці, що виражається лексичними 

та граматичними засобами” [334, с. 128]. Дейксис служить для актуалізації 

компонентів ситуації мовлення та компонентів денотативного змісту 

висловлювання. Сфера дейксису включає: вказівку на учасників мовленнєвого 

акту – мовця та адресата, вказівку на ступінь віддаленості об’єкта 

висловлювання та вказівку на часову й просторову локалізацію певного факту. 

Дейктичні елементи, які розташовані на осі „Я – тут – зараз”, становлять світ 

адресанта, дейктичні елементи, розташовані на осі „Ти – коло тебе – тепер”, 

становлять світ адресата, а дейктичні елементи на осі „Він – там – тоді”, 

становлять світ третьої особи, яка не бере участь у процесі комунікації. 

Дейктичні засоби виділяються як один із лексико-граматичних розрядів 
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слів і об’єднані в універсальну мовну категорію. Вказуючи на ситуацію 

мовлення, на суб’єкт мовлення, на різні об’єкти дійсності, дейктичні засоби, в 

цілому, складають сукупний дейксис – світ мовця, який визначає характер 

зв’язків та взаємовідношень між прямим висловлюванням та процесом, що його 

породжує. Обслуговуючи комунікативну сферу, дейктичні засоби є 

ситуативними, егоцентричними, суб’єктивними та швидкоплинними; їх 

основними властивостями виступають прагматичність та семантична 

непрозорість, тобто співвіднесеність не з позамовною референцією, а із 

ситуацією мовлення. „Роль дейксису полягає в тому, щоб включати в семантику 

слова компонент, який вказує на визначеність семантики даного слова даній 

мовленнєвій ситуації” [280, с. 98]. 

Протягом багатьох років науковці лінгвісти намагалися дати своє власне 

визначення поняттю „дейксис”. Про дейксис опосередковано згадується вже у 

граматиках Нового Вавилону, Давньої Індії, Давнього Китаю, поряд із 

поняттями про час і простір. У ті часи предметом зацікавленості дослідників 

був переважно просторовий дейксис. Давньогрецькі філософи і граматисти 

Аристотель, Аполлоній Дискол, Діонісій Фракієць звернули увагу на існування 

в мові групи слів, які не називають явища, предмети тощо, а лише вказують на 

них. Такі лексеми отримали назву „вказівка” [7; 6; 97, с. 156-180, 215-223]. 

Дейктичними одиницями вважалися вказівні займенники, а дейксисом – 

вказівка на об’єкт, яка визначається відносно мовця. 

Дейксис як ідея вказівки на певний предмет з точки зору свого значення 

відноситься до лексичного та граматичного рівнів одночасно. Сама ідея 

вказівки на щось інше може досліджуватись як вказівка на предмет та як 

вказівка на слово, в останньому випадку на виявлення зв’язку слів у реченні та 

тексті. У самому дейктичному значенні лексичні та граматичні сторони 

недостатньо розділені. Це робить дейксис нечітким з точки зору того, куди слід 

його віднести: чи є дейксис значенням лексичним, а отже, чи представлений 

дейксис у вказівних займенниках у їх індивідуальному значенні. Але можна 

сприймати дейксис як відношення слів у послідовності тексту. Тоді дейксис є 
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засобом зв’язку слів у реченнях, мовленнєвою формою [217, с. 68-69]. 

Перше визначення дейксису проіснувало в лінгвістиці протягом тривалого 

часу, майже до початку XX ст., коли з’явилися перші теорії дейксису 

К. Бругмана [289] та К. Бюлера [48]. К. Бюлер першим експліцитно вказав на 

два явища, похідні від власне дейксису: анафору та Deixis am Phantasma – 

явище мисленнєвого переносу дейктичного центру у будь-яке місце простору 

та часу. Семіотична традиція пов’язана з Ч. Пірсом, який у 1940 році 

запропонував називати вказівні займенники індексальними знаками, що 

створюють безпосередній зв’язок між словом та об’єктом. Ще одна традиція 

вивчення дейксису веде початок від О.  Єсперсена, який у 1922 році увів поняття 

шифтер для характеризації мовних одиниць, вживання та розуміння яких 

радикально залежить від мовця та інших комунікативних координат. Дейктичні 

елементи – найтиповіші приклади шифтерів. 

Аналогічні ідеї пізніше розвивали Е. Бенвеніст та А. М. Пєшковський. 

Е. Бенвеніст присвятив проблемам дейксису один із розділів своєї книги 

„Загальна лінгвістика” – „Людина у мові” [23, с. 257-328]. Мова іде не про 

термін „дейксис”, який Е. Бенвеніст не вживав або вживав у вузькому значенні, 

для позначення вказівних займенників, а про відповідну понятійну сферу, яку 

він називає суб’єктивністю в мові. Відправною точкою для прояву 

суб’єктивності є особові займенники. Так, наприклад, особовий займенник „я” 

має референтну співвіднесеність „з актом індивідуального мовлення, в якому 

він вимовляється і в якому він означає мовця” [23, с. 295]. 

Теорія суб’єктивності, яку розвивав Е. Бенвеніст, багато в чому 

аналогічна ідеям, які висунув А. М. Пєшковський у своїй роботі „Російський 

синтаксис у науковому висвітленні”, де він пропонує розрізняти „об’єктивні” 

та „суб’єктивно-об’єктивні” категорії. Останні виражають „відношення мовця 

до свого власного мовлення” [201, с. 106]. До числа таких категорій належать: 

час, спосіб, особа, а також деякі категорії, „що утворюються формами 

словосполучення”, – запитання/оклик/розповідь, заперечення / ствердження 

тощо. Сюди також відноситься значення „займенниковості” [201, с. 108]. 
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Усі ці значення досить точно відповідають поняттю шифтера, який 

популяризував Р. Якобсон у своїй статті „Шифтери, дієслівні категорії та 

російське дієслово”, де він протиставив шифтерні (дейктичні) та нешифтерні 

граматичні категорії. Р. Якобсон розглядав дейктичні знаки як „шифтери” у 

зв’язку з особливостями їх референтної співвіднесеності [281]. Саме в такому 

плані продовжується подальший розвиток теорії дейксису. Сучасні дослідники 

вбачають головну специфіку дейксису в тому, що дейксис повністю залежить 

від акту мовлення, і що референтна співвіднесеність дейктичних слів та виразів 

змінюється із зміною автора мовлення і переходить від однієї особи до іншої. 

У цьому зв’язку необхідно згадати ім’я акад. В. В. Виноградова, який 

фактично запровадив поняття дейксису при визначенні та виділенні 

релевантних ознак речення на матеріалі російської мови. Таким чином, дейксис 

має принципове значення в комунікативному акті й відноситься до модусу 

висловлювання. Набуваючи прагматичного значення, дейктичні елементи 

десемантизуються і закріплюються у практиці спілкування. Їх первинне, 

вихідне семантичне значення стає їх внутрішньою формою. Вигуки, частки, 

фразеологізми, прислівники, особові займенники, мовленнєві стереотипи 

складають розряд слів, які відносяться до категорії дейксису. 

У сучасній лінгвістиці спостерігається тенденція вважати дейксисом усі 

ті випадки, коли мовець за допомогою мовних засобів співвідносить щось не- 

ego зі своїм ego. Деякі лінгвісти уточнюють це положення і стверджують, що 

не можна визнати вдалим прийнятий у лінгвістиці відлік від ego, і що слід 

протиставляти не егоцентричність та неегоцентричність, а логоцентричність, 

тобто орієнтування на мовця, та екзоцентричність, тобто орієнтування на 

зовнішній світ [326]. Однак ця точка зору не знайшла поширення. 

У 60-ті роки у значній мірі під впливом робіт Е. Бенвеніста та Р. Якобсона 

дейктичні елементи зайняли одне із центральних місць у низці проблем 

теоретичного мовознавства. Так, У. Вейнрейх, один із перших зробив спробу 

сформулювати набір „семантичних універсалій”. Він вважає універсальним 

значення дейктичних засобів. За його визначенням дейктичні засоби – це знаки, 
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що мають референти, але не мають десигнатів, або знаки, що відсилають до 

того акту мовлення, в якому вони використовуються [50, с. 166-177]. У число 

компонентів мовленнєвої ситуації, пов’язаних із дейксисом, входять мовець, 

адресат, час мовлення та його місце, ідентичність / неідентичність даного акту 

мовлення якомусь іншому акту мовлення (анафора, зворотність тощо). 

Типологія дейктичних елементів охоплює такі семантичні категорії, як 

інклюзив / ексклюзив, форми ввічливості, іменні форми часу 

(„колишній”/„теперішній”/„майбутній”...), ступені віддаленості, ступені 

видимості, направленість руху, вказівне та анафоричне використання дейксису, 

відсилання „назад” та посилання „вперед” [50, с. 177-183]. 

С. Д. Кацнельсон протиставляє номінативні слова вказівним 

(дейктичним) і виділяє такі основні ознаки дейктичних слів, як: 

1) ситуативність, тобто смислова залежність від ситуації мовлення, поза якою 

значення таких слів неточне; 2) егоцентризм, тобто постійна віднесеність до 

суб’єкта мовлення; 3) суб’єктивність: зовнішній об’єкт виділяється не за його 

власними ознаками, незалежними від мовця, а за випадковою для нього 

ознакою співвіднесеності з мовцем; 4) миттєвість та ефемерність актуального 

значення, або референції, що змінюються від одного випадку вживання до 

іншого [103, с. 11]. 

У концепції семантичного уявлення, запропонованої М. Б. Бергельсон та 

А. А. Кібриком, „дейктичний компонент” перелічений як один з восьми 

компонентів смислу, який співвідносить зміст висловлювання з координатами 

акту мовлення і виражається категоріями особи, часу, ввічливості, а також 

певними локалізаційними категоріями. Однак, фактично, дейктична 

інформація входить також до деяких інших компонентів семантичного 

уявлення; наприклад, у „референційний компонент” входять значення артиклів 

та вказівних займенників (типово дейктичні), у „пакувальний компонент” – 

значення емпатії (також у значній мірі дейктичне) [272, с. 169]. 

Інший підхід до дейксису характеризує робота В. В. Іванова, який залучав 

до розгляду цілу низку екстралінгвістичних даних [93, с. 122-152]. 
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Досліджується роль особових займенників у вираженні особистості поета на 

матеріалі мотиву роздвоєння особистості. Інший випадок – „відсторонення” 

значення дейктичних елементів і тим самим експлікації цього значення – 

представлений афатичними порушеннями, під час яких хворий ніби 

роздвоюється на спостерігача та того, за ким спостерігають. У 

найпатологічніших випадках у мовленні хворого повністю зникають особові 

займенники та інші шифтери. Нейролінгвістичний аналіз дейксису, проведений 

В. В. Івановим, показує, що використання займенників відноситься до функцій 

лівої (логічної) півкулі, тоді як розпізнавання людини за голосом, так само, як і 

використання вказівних жестів, відноситься до функцій правої (образної) 

півкулі [93, с. 137]. 

Думка Б. Рассела про звільнення мови науки від суб’єктивності 

(егоцентризму) природної мови знаходить підтвердження в тому, що вчені 

уникають називати себе особовим займенником 1-ї особи однини [325, с. 134]. 

Згідно з В. В. Івановим, прагнення до узагальнено-збірного авторства 

проявляється не лише у кількості підписів під роботами чи у вживанні 

займенників ми, наш, але й у тому, наскільки кожна праця повинна враховувати 

досвід усіх попередніх досліджень з цієї теми. 

У дослідженні Х. Дисселя детально розглядається основний засіб 

просторового, а також предметного та часового дейксису, а саме вказівні 

займенники, чи демонстративи. Х. Диссель розрізняє демонстративи декількох 

синтаксичних типів – субстантивні (What is this?), ад’єктивні (This armchair is 

very comfortable), адвербіальні (there) та „ідентифікуючі” (here). Окрім 

найпоширенішого протиставлення близькості/далекості відносно дейктичного 

центру (зазвичай –– місцезнаходження мовця), у мовах світу зустрічаються 

складніші дейктичні системи, що базуються на видимості / невидимості 

референта для мовця, на розташуванні референта вище / нижче мовця тощо 

[299]. 

Поширене уявлення про дейксис відображене у визначенні Дж. Лайонза: 

„Під дейксисом розуміється локалізація та ідентифікація осіб, предметів, подій, 
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процесів та дій, про які говорять чи до яких відсилають, відносно просторово-

часового контексту, що створюється та підтримується актом висловлювання та 

участю в ньому, як правило, одного мовця та щонайменше одного адресата” 

[320, с. 647]. 

Поняття дейксису вводиться для опису „орієнтаційних” властивостей 

мови, пов’язаних з місцем та часом породження висловлювання. Так звані 

„особові займенники” (I, you, he, she etc.) складають лише один клас елементів 

мови, значення яких повинно визначатись із посиланням на „дейктичні 

координати” типової ситуації висловлювання. Основною характеристикою 

дейксису є його егоцентричність. Відлік простору, часу та особистих 

взаємовідносин ведеться з позицій ego – „я”. Адресант є центром дейктичного 

поля, його точкою відліку. Дейктичний центр змінюється лише із зміною 

адресанта, але завжди з позицій того, хто виступає в даний момент як автор 

мовлення. Іншим прикладом елементів, які включають компонент дейксису, 

можуть бути такі обставини місця та часу, як here та there („поблизу мовця”: 

„не поблизу мовця”), now та then („в момент мовлення”: „не в момент 

мовлення”) [149, с. 291]. 

С. Д. Кацнельсон визначає дейксис як вказівку [103, с. 10]. Е. Бенвеніст 

називає цим терміном усі вказівні займенники, крім особових [23, с. 273-328], а 

К. Хауеншильд вважає дейктичними взагалі всі займенники [306, с. 171-181]. 

В. В. Мартинов тлумачить дейксис лише як „показник обмеження часової 

ознаки” [167, с. 139]. 

Дейксис також розглядається як спосіб використання мовних виразів та 

інших знаків, які можуть бути проінтерпретовані лише за допомогою звернення 

до фізичних координат комунікативного акту – його учасників, його місця та 

часу [76]. Тобто, у найбільш широкому значенні дейксис, за О. М. Вольф, 

включає вказівку на компоненти мовленнєвого акту – учасників комунікації, 

предмет мовлення, на часову та просторову локалізацію повідомленого факту, 

а також вказівку на все те, що може бути позначене як таке, що безпосередньо 

стосується акта мовлення [52, с. 6] 
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В. І. Шамова розглядає дейксис у широкому та вузькому значенні. У 

вузькому значенні – це точка відліку, відносно якої характеризується дія, у 

широкому – вказівка на місце, особу або час дії, явища, процесу в акті мовлення 

за участю одного мовця та хоча б одного слухача [276, с. 10-12]. Обгрунтованим 

вбачається визначення дейксиса Н. Г. Різена, як комплексної мовленнєвої 

діяльності мовця й адресата, спрямованої на вживання у мовленні таких мовних 

знаків, семантика яких містить вказівку на ситуацію [221, с. 6]. 

Новітній погляд на дейксис полягає в розумінні його як універсальної 

мовної категорії, яка функціонує на всіх рівнях мови [65; 66; 187; 200; 206; 305]. 

У будь-якій мові існують набори диференціальних класів слів, які мають 

спільні категоріальні ознаки. В. Лабов стверджує, що „лінгвістика — це не що 

інше, як вивчення категорій, тобто того, як мова накладає значення на звуки 

шляхом категоризації реальності на дискретні одиниці і сукупності одиниць” 

[312, c. 342]. Категоризацію можна також вважати особливою формою 

систематизації знань, уявляючи її як когнітивний процес, що дає людям змогу 

усвідомлювати світ, фіксуючи і структуруючи його у зручний для діяльності 

мозку спосіб [37].  Категоріальна структура мислення формується на базі 

суспільно-історичної практики. Безпосередньо категорії мислення 

відображують універсальні схеми, форми суспільно-політичної діяльності. 

Разом з тим категорії є розумовими формами осягнення дійсності, способами 

підведення одиничного, випадкового під загальне, необхідне. Категорії – 

вузлові пункти пізнання дійсності [205]. 

Загалом поняття категорії використовується в різних значеннях, але їх 

можна звести до трьох основних – це (1) група, клас, розряд, численність, 

сукупність однорідних явищ, (2) основне (найбільш широке, найбільш 

загальне) поняття, (3) диференційна ознака [91]. У загальнофілософському 

значенні категорія усвідомлюються як „найбільш загальне фундаментальне 

поняття, що відображає сутнісні, закономірні зв’язки і відношення об’єктів 

пізнання й дослідження” [233, с. 202].  

Категорії конкретних наук відображують основні властивості невеликого 
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класу предметів і явищ, вони охоплюють у процесі пізнання лише якусь їх 

групу, частину. Відповідно, такі категорії не мають того загального характеру, 

який притаманний філософським категоріям [205]. У лінгвістиці, під поняттям 

категорії слід мати на увазі спільні властивості, що постають на основі 

гомогенного або гетерогенного відношення у певній групі (класі, розряді) 

елементів, тобто одиниць, що перебувають у гомогенному чи гетерогенному 

зв’язку. Категорія – це відношення як мінімум двох сутностей. Її не утворює 

ізольована форма, значення або функція. Якщо сукупність форм, значень або 

функцій перебуває у взаємозв’язку, в єдності, то вона складає категорію [91]. 

У попередні десятиліття спостерігалася тенденція в рамках дослідження 

дейксису розглядати окремі граматичні категорії. Наприклад, оригінальне 

лінгво-антропологічне дослідження провів Р. Перкінс. Він дослідив низку 

граматикалізованих дейктичних категорій (таких, як особа займенників, 

інклюзивність / ексклюзивність, близькість до мовця, граматичний час). На 

матеріалі вибірки з декількох десятків мов Р. Перкінс перевіряв гіпотезу про 

зв’язок між числом дейктичних відмінностей у мові та складністю культури, 

що користується цією мовою. Згідно статистичних даних Р. Перкінса, чим 

складніша культура, тим менше дейктичних категорій граматикалізовано у цій 

мові [324]. 

Грунтуючись на аналізі сучаних теоретико-методологічних підходів  

вбачається доцільним розглядати усі дейктичні елементи у рамках однієї 

прагмалінгвістичної категоії. Такий підхід дозволяє комплексно досліджувати 

в одній площині всі мовні елементи, значення яких співвідноситься із 

фізичними координатами акту мовлення. У ході дослідження потрібно 

враховувати, що дейксис – категорія універсальна, наявна у всіх природних 

мовах. Універсальність дейксису полягає у тому, що мовленнєвий процес 

неможливо представити без дейктичних одиниць: висловлювання не може бути 

актуалізоване поза простором і часом. Антропоцентрична парадигма сучасного 

мовознавства уможливлює розуміння дейксису як природного мовного 

егоцентризму, оскільки будь-яке висловлювання – мовленнєвий „витвір” 
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мовця, продукт його комунікативно-когнітивної практики  [186]. Універсальні 

категорії постають на всіх мовних ярусах, у всіх напрямках, орієнтаціях (у будь-

якій лінгвістичній дисципліні) і у всіх мовах [91]. 

Отже, визначення дейксису як прагматичної категорії диктується його 

універсальною здатністю забезпечувати ефективність акту комунікації за умов 

наявності у комунікантів спільних фонових знань. Кожна мова має свою 

систему дейктичних засобів, що визначаються низкою спільних характеристик, 

основною із яких є можливість встановити значення лише на основі врахування 

фізичних координат комунікативного акту. Вибір конкретних дейктичних 

елементів при цьому визначається інтенцією продуцента мовлення. 

 

1.2. Дискурсивний контекст як передумова актуалізації категорії 

дейксису  

Вербальні засоби реалізації дейксису у мовленні називаються 

дейктичними знаками, словами, одиницями, виразами чи елементами. У нашій 

роботі у ролі провідного терміну використовуватиметься вираз „дейктичний 

елемент”. Уточнимо, що у літературі, присвяченій дейксису, спостерігаються 

різні спроби визначення поняття дейктичного елемента. Різні автори виділяють 

варіативні ознаки дейктичних елементів. Ш. Баллі, наприклад, вважає, що 

дейктичні елементи служать виключно як „звукові жести” для підкріплення 

мімічного жесту [16]. 

У. Коллінсон розглядає дейктичні елементи з точки зору їх впливу на 

поведінку партнерів по комунікації. Він характеризує дейктичні елементи як 

одиниці, що „привертають увагу” чи „спрямовують поведінку у певному 

напрямку” [293]. Ш. Баллі та О. В. Федорова називають дейктичні елементи 

актуалізаторами [16; 264]. На думку А. А. Реформатського та Ю. А. Головенка 

дейктичні елементи – це одиниці, що заміщують, „називають вже назване” [219; 

57]. Ці підходи вбачаються не систематичними, оскільки дейктичні елементи 

розглядаються в них однобічно. Адже далеко не всі дейктичні елементи 

пов’язані з жестами. По суті, усі мовні одиниці можна розглядати як ті, що 
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„привертають увагу” чи „спрямовують поведінку у певному напрямку”. 

Визначаючи дейктичні елементи як одиниці, що заміщують, поза межами 

залишається низка дейктиків, які не виконують такої функції, або для них вона 

не є головною. 

Існують й інші точки зору щодо визначення дейктичного елементу. 

Точним, але неповним є визначення У. Вейнрейха, який вважає дейктичними 

знаки, що мають референти, але позбавлені десигнатів. Це знаки (або частини 

знаків), які відсилають до того акту мовлення, в якому вони використовуються 

[50, с. 166-176]. О. С. Ахманова визначає поняття „дейктичний” як „той, що 

вказує, виділяє, диференціює, співвідносячись з предметами та особами, що 

знаходяться у тому чи іншому відношенні до мовця” [332, с. 126]. Подібним є 

визначення Г. А. Уфімцевої, яка вважає дейктичними знаки, що не є назвами 

осіб, предметів, а виділяють та диференціюють факти, явища, предмети та осіб 

відносно координат акту мовлення [260, с. 166]. Засоби, що мають служити 

інструментом для процесу, який можна назвати перетворенням мови у 

мовлення, складають функціонально- семантичне поле вказівки (грец. 

deiktikos), виділення осіб, предметів, подій відносно головних координат 

мовленнєвого простору – комунікативної особи, місцерозташування предметів 

та осіб, конкретної ситуації та часу здійснення актів мовлення [258, с. 49]. 

Функціонально-семантичне поле вказівки виражається лексичними 

засобами, і поділяється на три сфери: 1) система засобів суб’єктивної вказівки 

(орієнтації) – особові займенники, вказівні, присвійні, займенникові 

прислівники часу, місця (я, ти, вона, наш, його, тут, там, зараз, сьогодні, завтра, 

цей, той); 2) система засобів об’єктивної вказівки (орієнтації) – прислівники 

часу, місця, просторового розташування, дієслова пересування, руху, 

прийменники; 3) система засобів відносної внутрішньоструктурної вказівки – 

відносні, вказівні займенники у їх анафоричній чи препаративній функціях, 

питальні прислівники, сурядні та підрядні сполучники, різноманітні зв’язки 

[258, с. 49-50]. 

Грунтовне визначення поняття „дейктичного елементу” можна знайти в 
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роботах Ч. Філлмора, де під дейктичними елементами мови розуміються 

„лексичні та граматичні одиниці, які можна зрозуміти лише в тому випадку, 

якщо речення, що містять їх, розглядаються як прив’язані до певного 

соціального контексту, який визначається так, щоб ідентифікувати учасників 

акту спілкування, їх розташування у просторі та часі здійснення цього акту 

спілкування” [304, с. 38]. 

Спостереження показують, що, з одного боку, особливості дискурсу 

диктують умови відбору мовних одиниць. З іншого боку, властивості тієї чи 

іншої мовної одиниці передбачають її доречність / недоречність та характер 

функціонування у конкретному виді дискурсу. Обслуговуючи комунікативну 

сферу, дейктичні засоби є ситуативними, егоцентричними, суб’єктивними та 

швидкоплинними; їх основними властивостями виступають прагматичність та 

семантична непрозорість, тобто співвіднесеність не з позамовною референцією, 

а із ситуацією мовлення. „Роль дейксису полягає в тому, щоб включати в 

семантику слова компонент, який вказує на визначеність семантики даного 

слова даній мовленнєвій ситуації” [280, с. 98]. 

Характерні риси дискурсу залежать від його соціального призначення і 

тієї комбінації мовленнєвих функцій, яка переважає в акті комунікації, а отже, 

від сфери спілкування, від того, чи має спілкування своєю метою, або, 

принаймні, своєю головною метою, повідомлення інформації, вираження 

емоцій, спонукання до яких-небудь дій. Доречність / недоречність вживання ДЕ 

у певному виді дискурсу та їх роль визначаються як лінгвістичними факторами 

(стилем оповіді, емоційно-експресивно-оцінним фоном ДЕ, що 

використовується), так і позалінгвальними: прагматичною спрямованістю 

дискурсу, фондом загальних знань співрозмовників, ситуацією спілкування – у 

найширшому розумінні дискурсивним контекстом. 

Більшість наведених тлумачень дискурсу виходить із того, що дискурс 

інтегрує текст із контекстом. Саме контекст як невід’ємна складова дискурсу 

передбачає врахування не лише текстового масиву, а й позалінгвальних 

соціальних та референційних (обставинних, просторових та часових 



35 
 

параметрів), когнітивних та психологічних чинників, які опосередковують 

взаємодію учасників спілкування [233, с. 252]. Конкретизувати визначення 

дискурсивного контексту (встановити складові комунікації, що мають 

враховуватися при її аналізі й інтерпретації власне значення мовних одиниць) 

можна на основі низки теоретичних положень [234, с. 13- 14; 210, с. 59-61; 214, 

с. 17-19; 19, с. 210-211, 21, с. 125-129], відповідно до яких дискурс певної 

соціально значимої ситуації спілкування потрібно досліджувати з точки зору 

його складових (більш широко – складових комунікативного процесу або 

комунікативної ситуації, соціального та комунікативного контексту 

спілкування). Уточнимо, що комунікативна ситуація – онтологічна форма 

організації комунікативного процесу, яка характеризується замкненістю, 

цілісністю, системністю, діяльнісною динамічністю [232, c. 39]. 

Виокремлюють такі складові дискурсивного контексту: онтологічний 

контекст; комунікативний контекст – комунікативна компетенція комунікантів, 

їх цілі, стратегії та тактики, код і канал зв’язку; соціальний контекст; 

психофізіологічний контекст; когнітивний контекст; когнітивні операції та 

знання комунікантів; психолінгвістичний контекст. Тобто складові 

дискурсивного контексту певним чином мають відношення до комунікантів – 

індивідів, які спілкуються і породжують дискурс [21, с. 126-127]. 

Узагальнюючи вивчений теоретичний матеріал, можемо виділити такі 

найбільш вагомі чинники, що можуть впливати на інтерпретацію ДЕ у 

дискурсі: 

1) учасники дискурсу (суб’єкти мовлення): автор (джерело) та адресат 

(реципієнт) у певній конфігурації соціальних ролей (певні встановлені 

рамки мовленнєвої поведінки індивіда, що характеризують змінні, 

ситуативні ознаки мовця [214, с. 18]); 

2) ціль та мета комунікації обох учасників; 

3) повідомлення або власне текстовий фрагмент; 

4) код (система відповідності між формою і значенням); 

5) просторово-часові параметри спілкування або умови протікання 
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комунікації; 

6) канал повідомлення (фізичні засоби, за допомогою яких текст передається 

реципієнту); 

7) невербальні складові комунікації з різною релевантністю для кожного 

виду дискурсу, диференційовані в залежності від каналу комунікації. 

Дейктичні одиниці можуть частково втрачати значення вказівки, натомість 

відіграючи важливу роль для встановлення контакту із співрозмовником, 

вираження емоцій, передачі певного ставлення, модальності, аргументації. 

Інтерпретація додаткових значень ДЕ можлива лише за умови комплексного 

врахування параметрів комунікативної ситуації – дискурсивного контексту. 

Здатність дейктичних одиниць реалізовувати вказівну функцію та 

набувати додаткових значень у мовленні передбачає конкретну прагматичну 

ситуацію, дейктичний контекст, який дозволяє ідентифікувати їх дейктичну 

вказівку та встановити особливості їхнього вживання у дискурсі. 

 

1.3. Співвідношення дейксису та інших видів вказівок   

Окрім поняття дейксису в мові існують й інші види вказівок, а саме 

референція та анафора. Вони мають як спільні, так і відмінні риси, відповідно 

до мети дослідження сконцентруємося на виявленні тих відмінних рис, що 

відрізняють дейксис від інших видів вказівок. Поняття дейксису та референції 

мають у своїй сутності дещо спільне – співвіднесеність актуалізованого, 

включеного у мовлення мовного виразу з об’єктом дійсності. Однак ці поняття 

не тотожні, тому, за наявності спільної риси, слід також визначити та з’ясувати 

їх відмінності. 

Термін „референція” (англ. reference) має у своїй основі англійське 

дієслово to refer „відносити(ся) до об’єкта, мати на увазі (якийсь об’єкт), 

посилатися на щось” [8, с. 5]. Референція визначається як віднесеність 

актуалізованих (включених у мовлення) імен, іменних виразів (іменних груп) 

чи їх еквівалентів до об’єктів дійсності [334, с. 411]. 

Під референцією в широкому значенні розуміють співвіднесеність 
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висловлювання та його частин із дійсністю – як позамовною, тобто об’єктами, 

подіями, ситуаціями, так і внутрішньомовною, тобто іншими згадуваннями 

об’єктів, подій, ситуацій у попередньому чи наступному тексті [243, с. 86]. 

О. В. Падучева називає референцією співвіднесення та співвіднесеність 

мовних виразів із позамовними об’єктами та ситуаціями. Референція як дія 

(співвіднесення) здійснюється мовцем. Це окрема складова мовленнєвого акту. 

Референція як результат (співвіднесеність) – це відношення, в яке вступають 

мовні вирази у контексті мовленнєвого акту [194, с. 244]. Слід також пам’ятати, 

як зазначав Л. Лінський, що референція характеризує вживання мови мовцями 

і не є властивістю самих виразів [152, с. 161]. 

У здійсненні референції беруть участь автономні одиниці та їх 

актуалізатори. До актуалізаторів, що оформлюють іменні вирази, відносять 

артиклі, присвійні та вказівні займенники, прикметники, числівники. У 

механізмах референції беруть участь лексичні значення іменних виразів, що 

детермінують референцію, визначення імен та контекст, а саме, анафоричні 

зв’язки, що встановлюють кореферентність імен, тобто їх віднесеність до 

одного й того ж об’єкта [334, с. 411]. 

Референція – це спосіб „зачепити” висловлювання за світ [8]. Референція 

до певного предмета не може розчинитися в якихось твердженнях. Створювати 

референцію – не означає стверджувати, хоча ми її створюємо саме для того, 

щоб потім перейти до ствердження [248, с. 72]. Однак, для створення референції 

необхідні лексичні (мовні) засоби. Деяким видам слів притаманна референтна 

функція. Це з усією очевидністю, відноситься до займенників та звичайних 

власних назв. Референція, яка здійснюється за участю вказівних займенників, 

визначена їх значенням. Це значення являє собою „прагматичну програму”, 

реалізувати яку можуть лише мовці у контексті мовленнєвого акту. 

Співвіднесеність з об’єктами ґрунтується тут на звертанні до таких 

прагматичних сутностей, як комунікативний намір мовця, загальні знання 

співрозмовників, комунікативна організація висловлювання, прагматичні 

пресупозиції мовців, позамовний контекст мовленнєвого акту тощо [309]. 
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Але є також слова, які можуть – самостійно чи разом з іншими словами 

– утворювати вирази, що мають переважно референтне вживання, або – теж 

самостійно чи у складі інших виразів – вживатися переважно у характеризуючій 

чи класифікуючій ролі. Прикладами таких виразів, очевидно, є загальні 

іменники чи загальні іменники з прикметниками або прислівниками у 

препозиції; менш очевидно це для самостійного вживання прикметників та 

дієприкметників. 

Референція у природній мові невідокремлена від прагматики, а саме, від 

таких семантичних протиставлень, як відоме/невідоме для мовця, фокус емпатії 

мовця, припущення мовця про те, чи відомий/невідомий об’єкт слухачеві тощо. 

Тому засоби здійснення референції майже завжди дейктичні й складають ядро 

егоцентричних елементів мови. Дейктичні слова та елементи є у мові основним 

засобом здійснення референції. Окрім слів типу I, you, here, now, this, важливим 

джерелом дейктичності є категорія часу, яка „вписує” у дейктичні координати 

речення, що вживаються у мовленні. 

Дейктичним називається такий елемент, який виражає ідентифікацію 

об’єкта – предмета, місця, момента часу, властивості, ситуації – через його 

відношення до мовленнєвого акту, його учасників чи контексту [194, с. 245]. 

Дейктичні елементи можна застосовувати до будь-якого об’єкта. Їх 

мовленнєвий зміст повністю обумовлений ознаками денотата, вибір якого 

залежить від конкретного комунікативного акту. Найпростіший спосіб ввести 

об’єкт у комунікативний фокус полягає у прямій вказівці на нього жестом [9, 

с. 189]. Це супроводжується дейктичним займенником, а іноді й іменником 

широкої сфери приналежності. 

Окрім того, що багато слів та категорій мають дейктичне значення, майже 

всі референтні вирази можуть бути дейктичними у тих чи інших своїх 

вживаннях. Так, наприклад, дейктична, чи, щонайменше, егоцентрична, тобто 

залежна від мовленнєвого акту, у більшості випадків референція власних назв 

людей. 

Іншим, окрім дейксису, функціональним типом вживання шифтерних 
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мовних одиниць є анафора. Їх спільна риса – вказівка, пов’язана з мовленнєвою 

ситуацією, яка включає такі компоненти, як мовець та його адресат. Дейктично 

та анафорично можуть вживатися такі типові шифтери, як займенники. 

Дейктичне вживання займенників ґрунтується на безпосередньому 

співвіднесенні з елементом конситуації комунікативного акту (наприклад, за 

допомогою жестів) [106, с. 77]. 

Е. Бенвеніст першим зробив крок у цьому напрямку, розділивши у 

системі займенників дві системи, обидві пов’язані із синтаксисом: 1) дейксис 

– складна система вказівок на позамовні об’єкти, що включають позначення їх 

роду, числа, відмінка; 2) анафора – простіша („позаморфологічна”) система 

вказівок на вже висловлене, тобто на внутрішньо-, а не позамовні об’єкти, яка 

не потребує позначення родів, чисел та відмінків [23]. 

Під „анафорою” (від грец. аnaphora – винесення, віднесення) традиційно 

розуміється вказівка на елементи контексту, тобто вказівка на ідентичність 

одного акту мовлення або його елементів іншому акту мовлення або його 

елементам, тобто поняття анафори полягає в тому, що у смисл одного 

мовленнєвого акту входить відсилання до іншого [334, с. 32]. Анафору іноді 

називають кореферентністю або кореферентною вказівкою. Деякі лінгвісти 

розрізняють анафору, як співвіднесеність саме елементів тексту, та 

кореферентність, як відношення елементів тексту до спільного референта, 

тобто ідентичність референції [154]. У тексті анафора за своєю структурою 

складається не менше, ніж з двох елементів. Перший елемент має назву 

„антецедент”. Він найчастіше складається з цілого ряду іменних показників. 

Також є випадки, коли антецедент складається з багатьох мовних одиниць, 

навіть із речення, кількох речень або тексту. 

Поняття дейксису дуже близьке до анафори, тому межа між цими двома 

явищами не завжди чітка. Після того, як дейктичне вживання займенників 

стало предметом пильної уваги, виявилось, що анафоричне вживання 

займенників спирається на дейктичне і в істотних відношеннях копіює його. 

Тому анафоричне вживання, яке завжди вважалося „простішим”, теж 
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підкоряється більшості прагматичних обмежень, які не враховувалися раніше. 

Варто зазначити, що між дейксисом та анафорою не існує чіткої межі. 

Повідомлення, які в анафоричних структурах висловлюються в контексті, 

при дейктичній вказівці містяться в ситуації мовленнєвого акту. Це, так би 

мовити, невисловлений контекст або контекст, який мається на увазі. Він 

відповідає експліцитному контексту при анафорі [192, с. 43]. Співвідношення 

анафоричного та дейктичного контекстів дуже помітне у текстах, в яких є пряма 

та авторська мова: у прямій мові відображається саме дейксис, у той час, коли 

мова автора становить реалізацію дейктичного контексту. У таких випадках 

вказівка може бути одночасно і дейктичною, і анафоричною, тому що мова 

автора передає ті повідомлення, які повинні відповідати попереднім знанням 

співрозмовників. 

Тому, коли йдеться про роль контексту або ситуації у вживанні особових 

займенникових слів, треба мати на увазі два зазначені види контексту: 

анафоричний –– саме контекст та дейктичний –– ситуацію мовленнєвого акту 

[154, с. 130]. Анафорична вказівка здійснюється за допомогою тієї ж низки 

вказівних слів, що й дейктична. Розрізняються ж вони областю референції: при 

анафорі „мовлення звернене на себе, вперед чи назад” [48, с. 108], а при дейксисі 

вказівка спрямована на позамовну дійсність [138, с. 36]. 

Заслуговує на увагу спроба О.М. Вольф, яка сформулювала спільне та 

відмінне між дейксисом та анафорою у термінах теорії референції та теорії 

мовленнєвих актів: „Власне дейктична вказівка відносить безпосередньо до 

референта і включає два елементи –– дейктичний знак та його референт. 

Анафорична вказівка відносить акт мовлення до іншого акту мовлення, у якого 

є загальний із ним референт, і будується на співвідношенні трьох елементів –– 

двох мовних позначень, з яких щонайменше одне являє собою дейктичний знак 

чи включає дейктичну вказівку, і референта, до якого відносяться обидва ці 

позначення” [52, с. 6]. 

Л. Теньєр визначає анафору як додатковий семантичний зв’язок (засіб, 

що забезпечує зв’язність). „Анафоричний зв’язок виражає тотожність і передає 
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собою справжню семантичну відсилку” [251, с. 99]. Засоби вираження 

анафоричних відношень, а це різні типи займенників, присвійні та відносні 

прикметники, прислівники, еліпсис, характеризуються тим, що „поза будь-

яким анафоричним зв’язком вони постають як неповнозначні. Але у реченні, 

вступивши в анафоричний зв’язок із іншим словом (семантичним джерелом), 

вони запозичують його значення” [251, с. 101]. 

Іноді анафорою вважають текстуальний дейксис. Різниця між цими 

явищами полягає в тому, що анафоричний елемент відсилає до інформації, що 

вводиться якимось фрагментом тексту, а текстуальний дейктичний елемент 

вказує саме на означуване цього фрагменту, ланцюжок звуків. Текст при 

текстуальному дейксисі представляється не як семіотичний, а як суто фізичний 

об’єкт [107, с. 122]. 

Поняття дейксису трактується як вказівка на те, як значення або функція 

мовної одиниці, що виражається лексичними або граматичними засобами, 

служить для актуалізації компонентів ситуації мовлення. Дейксис орієнтується 

на екстралінгвістичну дійсність, яка відображається у змісті висловлювання, 

тобто реалізується у „мовленнєвому полі вказівки” [334, с. 129]. Відношення 

„дейктичний знак – референт” дозволяє пов’язувати між собою вказівки, які 

позначають один предмет, або явище дійсності, тобто один референт, навіть 

якщо ці текстові вказівки висловлюються абсолютно різними засобами. Різні 

позначення, що співвідносяться з одним і тим самим референтом, вважаються 

кореферентними. 

Головна здатність дейктичних знаків – вказівка на мовленнєвий акт, 

полягає в основі теорії актуалізації, запропонованої Ш. Баллі [16, с. 93]. Він 

розглядає займенникові слова як актуалізатори, функція яких полягає у 

перекладі мови на мовлення, іншими словами, у перекладі віртуальних понять 

в актуальні. Дейктичні слова відображають мовну ситуацію, до числа 

обов’язкових компонентів якої входять мовець та його адресат, а також час та 

місце мовлення. На таких характеристиках мовленнєвої ситуації засновані дві 

основні функції особових займенникових слів – дейксис та анафора. Однак, 
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дейктична вказівка співвідноситься безпосередньо з референтом і містить два 

елементи – дейктичний знак та його референт. 

Анафорична вказівка співвідносить певний акт мовлення з іншим актом 

мовлення, який містить спільний із ним референт, та будується на 

співвідношенні трьох елементів двох мовних позначень, з яких хоча б одне є 

дейктичним знаком або має дейктичний показник, та референта, з яким 

співвідносяться обидва позначення. 

Різниці між дейксисом та анафорою велику увагу приділив відомий 

лінгвіст А. А. Кібрик. Найважливішим він вважає те, що анафора та дейксис 

розрізняються функціонально, тобто вони потрібні в мові для різної мети. 

Анафора потрібна для скороченого згадування інформації вже активізованої, 

що міститься в універсумі дискурсу. Для дейксису ж 

активізованість/неактивізованість інформації взагалі не відіграють ніякої ролі. 

Дейксис потрібен у мові для називання інформації, яку можна дістати з 

конситуації комунікативного акту чи описати відносно цієї конситуації. Для 

анафори ж опора на конситуацію не є принциповою [107, с. 124]. 

Проблеми співвідношення анафори та дейксису детально розглядались у 

роботах Дж. Лайонза [317; 320]. Його позиція з цього питання чудово виражена 

у наступних словах: „Анафора передбачає, що референт вже повинен 

знаходитись в універсумі дискурсу. Дейксис цього не передбачає: насправді, 

дейксис – один із головних засобів розміщення об’єктів в універсумі дискурсу, 

так що ми можемо і далі посилатися на них” [320, с. 673]. „Анафора включає 

... переінтерпретування дейктичного існування з точки зору того, що можна 

назвати текстуальним існуванням” [317, с. 81]. 

Різниця між анафорою та дейксисом відображається в їх поверхневих та 

глибинних структурах. У найтиповіших, канонічних випадках анафори 

антецедент вводиться текстуально; саме через цей факт анафора часто 

трактується як відношення між двома фрагментами тексту – анафоричним 

вираженням та антецедентом, який розуміється „текстуально”. При дейксисі 

ніякого антецедента немає. Дейктичний елемент вказує на елемент, миттєву 
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конситуацію. 

Для дейксису типовими є жести, що безпосередньо вказують на якийсь 

елемент конситуації; це можливо завдяки суто матеріальному характеру 

„мішеней” дейктичних елементів. Очевидно, що з анафорою ідея якогось 

вказівного жесту несумісна, або ж анафоричне посилання взагалі не спрямоване 

на матеріальну „мішень”. 

Показовою також є диференціація між анафорою та дейксисом за 

„здатністю” та використанням тих чи інших шифтерних засобів. Е. Бенвеніст 

наводить наступну кореляцію шифтерів, яка демонструє різницю у таких 

„здатностях”: I:he – here:there – now:then – today:that day – yesterday:on the eve – 

tomorrow:next day etc. [23, с. 288]. 

Шифтери, що стоять у всіх парах на першому місці, виступають 

переважно як дейктичні елементи, з використанням фонаційного жесту. Опора на 

типові елементи конситуації – особливо виділених людей, точки простору та 

моменти часу – входять вже до загальних значень шифтерів цієї групи, вони 

створені саме для обслуговування дейксису. Шифтери, що стоять у всіх парах на 

другому місці, можуть використовуватись також і як анафоричні елементи. В їх 

загальне значення входять об’єкти тих самих категорій – люди (предмети), точки 

простору та моменти часу, – але які не є виділеними у типові конситуації, що 

визначаються негативно по відношенню до виділених об’єктів, що входять у 

загальні значення шифтерів першої групи. Ширше загальне значення шифтерів 

другої групи дає можливість використовувати їх для обслуговування анафори. 

Між іншим, оскільки неможливо вказувати за допомогою жестів на моменти 

часу, відмінні від моменту реалізації комунікативного акту, чотири останні 

часові шифтери другої групи можуть використовуватись лише як анафоричні, 

але не дейктичні елементи. 

Отже, шифтери виступають засобом актуалізації дейктичності 

конкретного висловлювання. За допомогою цих елементів відбувається процес 

зв’язування мовлення і позамовної дійсності. 
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1.4. Класифікації дейксису 

Традиційно в лінгвістиці виділяють два основних види дейксису: 

первинний та вторинний дейксис. Адресант і адресат бачать один одного та один 

і той же фрагмент оточуючого середовища, доступний свідомості кожного з 

них. Це вказує на первинний дейксис. Ю. Д. Апресян називає його також 

дейксисом діалогу або дейксисом нормальної ситуації спілкування. Вторинний 

дейксис він ідентифікує як наративний чи дейктична проекція, або називає його 

дейксисом переказу. Цей вид дейксису не пов’язаний безпосередньо з 

мовленнєвою ситуацією. Його конституюючою властивістю є неспівпадання 

місця адресанта з просторовою точкою відліку. Дейктичні слова в цьому 

випадку використовуються для зображення чужої свідомості й мають, як 

правило, анафоричну чи катафоричну функцію [4, с. 632]. 

О. В. Падучева вживає терміни первинного та вторинного дейксису в 

іншому розумінні й визначає вторинний дейксис як орієнтований на 

спостерігача. Йому протиставлений первинний, чи власне дейксис, який 

орієнтований на мовця [194, с. 268]. У первинному дейксисі зазвичай 

розрізняють три основних види дейксису – персональний (особовий), 

просторовий та часовий. Персональний дейксис по суті є окремим випадком 

ширшого явища – предметного дейксису. Немарковані засоби вираження 

предметного дейксису – займенники 3 особи, що супроводжуються 

експліцитним вказівним жестом (рукою, головою, очима): It was he who began 

everything. (показуючи рукою на одного з хлопців). 

Предметний або персональний дейксис може здійснюватись без допомоги 

жестів, якщо використовуються спеціальні дейктичні засоби. До них відносяться 

займенники, що вказують на учасників комунікативного акту (займенники 1 та 

2 особи). В обох випадках – і при використанні жестів, і при опорі на 

координати комунікативного акту, тобто при дейксисі – встановлюється 

безпосередній зв’язок між мовним вираженням та позамовним об’єктом. 

Просторовий та часовий дейксис здійснюються формальними 

елементами двох основних типів: іменними групами, що включають вказівні 
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займенники та їхні аналоги (in this place, this year) та елементами 

прислівникового типу (here, today, now, ago). Окрім того, у багатьох мовах, і в 

англійській також, для вираження часу існує граматична категорія з таким 

самим значенням. Висловлювання типу I’m writing the article із дієсловом у 

Present Continuous Tense вказує на момент мовлення. 

Існують складніші просторові та часові дейктичні вирази, що вказують не 

безпосередньо на об’єкти, місця та моменти, що співпадають з дейктичним 

центром, а через їх посередництво на інші об’єкти, місця та моменти (in the next 

room, nearby, last year, yesterday, soon, earlier). Так само вживають минулий та 

майбутній граматичні часи, наприклад, I will be writing the article – вказівка на 

проміжок часу, що визначається по відношенню до теперішнього моменту. 

Починаючи з Г. Рейхенбаха часовий дейксис описується за допомогою трьох 

понять: часу даного мовлення (speech time), часу події (event time) та точки 

відліку у часі (reference time) [218, с. 157]. 

Під час первинного дейксису вказівка здійснюється з опорою на 

дейктичний центр „мовець, тут, зараз”. У дискурсі можуть створюватися 

альтернативні дейктичні центри, де віртуально розміщується мисленнєвий 

(уявний) суб’єкт, і тоді виникає уявлення вторинного дейксису. Вторинний 

дейксис також поділяється на просторовий та часовий. Просторовий 

вторинний дейксис локалізує спостерігача у просторі ситуації й далі орієнтує 

ситуацію відносно цього спостерігача. Часовий вторинний дейксис робить те ж 

саме у плані часової впорядкованості подій. 

Предметний та просторовий дейксис часто дуже важко розрізнити. 

Наприклад, візьмемо низку слів, що позначають не лише об’єкт, але й розмір: a 

pen – a table – a room – a house – a city – a country – a planet. Кожне з цих понять 

може функціонувати у дискурсі і як об’єкт, і як локус. Поняття меншого розміру 

у лівій частині шкали (this pen) частіше виявляються об’єктами, а поняття у 

середній і особливо правій частинах – локусами (in this city). У висловлюванні 

типу This district is not comfortable for living важко визначити, чи є дейктичний 

вираз предметним чи просторовим. 
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На думку І. А. Стерніна різні типи дейктичних слів утворюють дві великі 

семантичні групи: 1) слова особового дейксису (дейксису особи), 2) слова 

обставинного дейксису. Слова особового дейксису характеризують участь / 

неучасть об’єкта (особи) у комунікації в даній ситуації, а також показують 

характер його участі. Слова особового дейксису включають, у першу чергу, 

особові займенники I, you, he, she, we, they та особово-вказівний займенник it, а 

також зворотні займенники myself, yourself, herself, himself, itself, ourselves, 

themselves, які підтверджують та підсилюють вирази тієї чи іншої ролі предмета 

мовлення в комунікації. Ці слова вказують на те, чи бере участь особа в 

комунікації реально чи потенційно, окремо чи разом з іншими особами чи 

особою, активно чи пасивно [244, с. 307-308]. 

Слова обставинного дейксису (дейксису координації) характеризують 

обставини (у широкому розумінні слова), в яких знаходиться об’єкт, шляхом 

вказівки на ситуативний центр обставинної координації та на специфічне 

відношення об’єкта до цього центру. Обставинний дейксис поділяється на 

часовий та просторовий. 

Часовий дейксис (дейксис часової координації) характеризує час 

здійснення того чи іншого акту відносно якогось моменту, що є центром 

часової координації. Розряд слів часового дейксису утворений прислівниками 

часу. Дейктичні слова з часовим значенням протиставлені у трьох часових 

площинах. Вони означають момент, що співпадає з центром часової 

координації (now, today, at once, presently, immediately); момент, що передує 

центру часової координації (ago, yet, before, yesterday, earlier), і момент, що 

слідує за центром часової координації (after, later, soon, tomorrow, then, since). 

Момент, що є центром координації, можна розуміти по-різному – як „день” у 

слові today, „мить” в now, розширено – в in the future тощо. 

Просторовий дейксис (дейксис просторової координації) являє собою 

вказівку на ситуативний центр просторової координації та на специфічне 

відношення об’єкта до цього центру. О. Л. Ерзінкян розглядає його як відносну 

характеризацію простору. Зазвичай просторовий дейксис визначається у 
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сучасній лінгвістиці як вказівка на близькість/віддаленість у просторі відносно 

центру мовленнєвої ситуації, тобто мовця [84, с. 49]. 

Ч. Філлмор розглядає чотири типи дейксису: 1) просторовий, 2) часовий, 

3) соціальний та 4) дискурсивний. Під соціальним дейксисом він розуміє 

систему форм ввічливості, а під дискурсивним – систему відсилань до інших 

місць того ж тексту [304, с. 38]. Просторову вказівку цей лінгвіст характеризує 

як той аспект дейксису, який включає орієнтацію учасників мовленнєвого акту 

у просторі. Складаючи частину просторової лексики, дейктики місця беруть за 

основу просторових специфікацій розташування тіла мовця. Система 

просторових дейктиків, виділена Ч. Філлмором, включає мікросистему 

вказівок, куди входять вказівні займенники та займенникові прислівники, 

прийменникові конструкції з локальним значенням, що відображає актуальне 

місце розташування учасників комунікації, і систему дієслів руху [304, с. 37]. 

Традиційно до слів просторового дейксису, в першу чергу, відносять 

вказівні займенники та займенникові прислівники місця. Коло просторових 

дейктиків значно розширюється, якщо до них віднести такі одиниці, які містять 

вказівку на місцерозташування чи напрям руху відносно певного центру 

просторової координації, який не обов’язково співпадає з мовцем. У якості 

точки відліку під час позначення місцерозташування предмета, відстані, на якій 

предмет знаходиться від точки відліку, руху і напряму руху предмета [311, 

с. 206] можуть служити мовець як центр мовленнєвої ситуації, інші учасники 

мовленнєвого акту, а також певна точка відліку, релевантна у рамках даного 

контексту [84, с. 50]. 

Прикладами слів просторового дейксису є here, there, above, out, away, 

behind, across, back, in front тощо. Дейктичні слова з просторовим значенням 

виражають різні відношення до центру просторової координації: 

місцезнаходження відносно центру – outside, under, here; напрям руху відносно 

центру – across, into, out тощо. Просторовий дейксис може здійснюватись 

різними типами слів. Просторове дейктичне значення виражають, у першу 

чергу, прислівники місця: here, there, over there. З іншого боку, існує група 
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прийменникових прислівників (away, in, over, out, above), які можуть виступати 

і в якості прийменників, і в якості дейктичних слів із просторовим значенням. 

К. Бругман у 1904 році на матеріалі декількох десятків мов виділив 4 типи 

дейксису: 1) „цей”-дейксис (Dieser-Deixis), 2) „я”-дейксис (Ich-Deixis), 3) „ти”-

дейксис (Du-Deixis), 4) „той”-дейксис (Jener-Deixis). Перший тип близький за 

значенням до вказівного жесту і включає слова типу here, it, this. Другий 

охоплює сферу адресанта і включає окрім I також this, close to me, here, near me 

тощо. Третій охоплює сферу адресата і представлений значеннями слів типу you, 

this, your, close to you, here, near you. Четвертий пов’язаний із вказівкою на 

віддалений предмет: that, there тощо [272, с. 158]. Однак можна зустріти дещо 

інші назви цих чотирьох типів дейксису, оскільки пізніше Я. Вакернагель дав 

їм інші назви, відповідно: 1) to-Deixis, 2) hic-Deixis, 3) istic-Deixis, 4) ille-Deixis. 

У першому терміні використана загальноіндоєвропейська займенникова основа 

зі значенням „цей”, у другому та третьому – латинські прислівники зі 

значеннями „тут, у мене” і „там, у тебе” відповідно, у четвертому – латинський 

займенник зі значенням „той, далекий” [290, с. 82-101]. 

Інакше до цього питання підійшов К. Бюлер. Дейктичними чи вказівними 

словами К. Бюлер називає такі одиниці, які отримують смислове наповнення у 

„вказівному полі”, тобто у ситуації спілкування, на відміну від слів, що 

називають. Вони отримують смислове розкриття у „символічному полі” мови – 

у контексті. Він відносить до дейктичних слів такі слова, семантика яких 

орієнтована відносно трьох „точок відліку”: відносно мовця (ich-du deixis), 

відносно місцезнаходження першої особи (hier-dort deixis) та відносно моменту 

мовлення (jetzt-denn deixis). 

К. Бюлер розрізняє три типи дейксису, різниця між якими полягає у 

різному ступені участі уяви: 1) наочний дейксис (demonstratio ad oculus) – 

вказівка на те, що знаходиться у полі зору адресанта; 2) контекстуальний, або 

анафоричний, дейксис, що містить вказівку на контекст, тобто відноситься до 

раніше вже вжитого слова, та 3) мисленнєвий дейксис, або дейксис уявлення 

(Deixis am Phantasma) – вказівка на те, що відсутнє у полі зору адресанта і не 
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згадується в контексті, але відоме співрозмовникам на основі їх знань про даний 

предмет [290, с. 121-124]. 

Р. Лакофф пропонує дейктичну трихотомію. Вона виділяє: 

1) темпорально-локальний дейксис, 2) дейксис дискурсу, 3) емоційний дейксис. 

Перші два типи дейксису, які виділяє Р. Лакофф, перегукуються з трьома 

типами дейксису, які виділяються традиційно. Емоційний дейксис за Р. Лакофф 

виникає тоді, коли під впливом емоцій мовець не дотримується основних 

закономірностей функціонування дейктичних одиниць. Наприклад, this/that 

можуть вживатися індискриміновано для позначення близькості об’єкта. Однак 

при дейксисі дискурсу this використовується лише у тому випадку, коли 

попереднє висловлювання здійснювалось тією ж особою [313]. Дж. Лайонз 

також розглядає дискурсивний дейксис, хоча в його інтерпретації він 

називається текстовий. Прикладами текстового (або дискурсивного) дейксису 

можуть бути: as it was said earlier, the latter, in the next paragraph, there are five 

words in this sentence. Дейктичним центром у цьому випадку є та точка тексту, 

в якій у даний момент знаходиться автор тексту та його адресат [319]. 

К. Хауеншильд розрізняє: 1) прагматичний, 2) семантичний та 

3) синтаксичний дейксис. Власне дейксис, як наочний, так і мисленнєвий, 

потрапляють тут у першу рубрику під назвою прагматичного, анафора і 

катафора виділяються як семантичний дейксис, а на долю синтаксичного 

дейксису залишається лише „корелятивна” функція вказівних займенників that 

(... which) та that (... that), які виступають у позиції опорного компоненту для 

обмежувальних підрядних речень [306, с. 171-181]. 

Також дейксис поділяють на: 1) „анадейксис” та 2) „катадейксис”. 

Маючи на увазі перший тип дейксису, ми уявляємо речення, що зазвичай 

містять займенники, які в тексті ведуть себе як „анафоричні”, тобто відсилають 

назад, а до другого типу дейксису відносять речення із займенниками, які в 

тексті ведуть себе як „катафоричні”, тобто відсилають до наступного тексту 

[272, с. 172]. 

В. Клейн ввів поняття аналогічного дейксису, при якому вказується один 
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аналогічний простір, а мається на увазі інший. Наприклад, висловлювання Here 

is my house, що супроводжується вказівним жестом по відношенню до якоїсь 

точки на карті, слід розуміти як „У тому місці, яке реально відповідає цьому 

червоному кружечку на карті”. Аналогічний дейксис передбачає у адресата 

певну здатність до узагальнень [310]. 

Іноді зміщена вказівка називається „аподейксисом”. У роботі 

В. З. Дем’янкова аподейксис визначається як референція до чогось або когось, 

не фізично присутнього в ситуації спілкування, а „того, що виводиться” – 

логічно, прагматично тощо – з неї; наприклад, у реченні Well, they lived rather 

good, яке було сказане в музеї старовинного побуту, they відноситься до 

феодалів [77]. 

Д. Нанберг аналізує низку прикладів так званого метонімічного дейксису. 

Важливий випадок метонімічного дейксису пов’язаний із гіпостатичним 

переносом – коли замість усього класу в цілому згадується його окремий 

представник. Так, вказуючи на стілець, можна сказати: This chair is often met in 

the interior of the ХVІІІ century. Демонстратом є конкретний екземпляр, а 

референтом – цілий клас предметів, подібних даному [323]. 

На сучасному етапі досліджуються такі окремі види дейксису, як 

емоційний [89; 88], топомнестичний [252]. Поняття топомнестичного дейксису, 

який є підвидом просторового дейксису, виражає вказівку на місцезнаходження 

та ідентифікацію об’єктів навколишньої дійсності щодо сторін світу. Семантиці 

топомнестичних слів притаманне об’єктивне визначення предметів, осіб, явищ 

тощо відповідно до того, як вони детермінуються реальним світом [252, с. 38]. 

Також дейксис можна поділити на парадигматичний та синтагматичний. 

Парадигматичний дейксис (власне дейксис) – орієнтований на позамовну 

дійсність, що відображається у змісті висловлювання. Цей вид дейксису 

співвідноситься зі структурою змісту речення. Синтагматичний дейксис 

(анафора) – орієнтований на внутрішню організацію тексту, тобто реалізується 

у „контекстуальному полі вказівки”, забезпечуючи семантичну зв’язність 

дискурсу [5]. 
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Як видно із здійсненого огляду, незважаючи на існуючу традиційну 

класифікацію, класифікації К. Бругмана та К. Бюлера, на сучасному етапі також 

проводиться багато досліджень щодо виділення окремих видів дейксису, що 

свідчить про динамічний характер досліджуваного явища. Проведений аналіз 

класифікацій Р. Лакофф, Дж. Лайонза, К. Хауеншильда, В. Клейна свідчить про 

те, що при будь-якому підході свою головну функцію ДЕ реалізують 

безпосередньо в акті комунікації, оскільки дейксис будучи безпосередньо 

пов’язаним із комунікацією, належить до компетенції прагматики. Тому 

значення дейктичного слова чи елемента не може бути визначене без звернення 

до ситуації спілкування, тобто дискурсу. 

 

1.5. Гіпертекст  та  Інтернет-дискурс  у  сучасній  дискурсивній 

парадигмі 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики дослідження не обмежуються 

тільки граматичним аналізом абстрактного мовлення або ідеальної мовної 

системи: об'єктом лінгвістичного аналізу стало використання мови у 

соціальному контексті. Комплексний когнітивно-прагматичний аналіз мовних 

явищ (у тому числі й ДЕ – Т.Б.) акцентує увагу на значенні, що передається у 

процесі людської комунікації [81, с. 106], та зумовлює хід аналізу ДЕ від їхніх 

функцій у дискурсі до мовних характеристик. 

Хоча у лінгвістиці, соціології, політології та багатьох суміжних науках 

порушуються загальнотеоретичні проблеми дефініції та окреслення рамок 

дискурсу, його класифікаціій, власне термін „дискурс” у загальнонауковому 

плані залишається чітко не окресленим. У лінгвістиці дискурс традиційно 

розглядається як „зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними – 

прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; 

текст, узятий у подійному аспекті” [334, с. 136]. Доcлідники наголошують, що 

„функціональний напрям у лінгвістиці орієнтується на вивчення саме 

дискурсу” [1, с. 10]. Такий підхід цілком виправданий, оскільки тільки у рамках 

дискурсу, а не тексту, який, по суті, є формальною структурою, можливе 
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дослідження функціонування тих чи інших мовних одиниць. На відміну від 

тексту – „мертвої”, статичної конструкції, що замикається у самій собі та 

піддається, в основному, інтроспективному аналізу – дискурс можна вважати 

„живим” мовленням, що не відбувається без учасників цієї дії та ситуації, в якій 

воно відбувається [99, с. 62]. ”Discourse is different from text in that it embodies 

more than just the text, understood as a collection of sentences... Discourse is what 

makes the text context-bound, in the widest sense of the term” [322, с. 187]. 

Дискурс можна уявити як таке складне комунікативне ціле, у якому 

мовлення – осмислені роздуми, представлені у вигляді тексту і звернені до 

іншого – виступає у єдності об’єктивних та суб’єктивних сторін. У цьому 

значенні дискурс може бути охарактеризованим як витвір мовлення і як знакове 

утворення, план вираження якого включає, у крайньому випадку, два шари: 

трансфастичний, що реалізується як впорядкована та інтегрована в єдине ціле 

послідовність утворюючих полотно тексту висловлювань, синтаксис і 

семантика яких залежить від синтаксису і семантики сусідніх висловлювань, і 

текстономічний. Останній реалізується через семантичні й формально-

граматичні відносини і зв’язки між словами чи сукупностями слів як 

компонентів тексту, в основі співвідношення яких лежить загальність їх 

функціонально-семантичної значимості в рамках дискурсу [75, с. 121- 127]. 

Введення поняття „дискурс” значно розширило горизонти лінгвістичних 

досліджень, оскільки воно включає в себе як сам текст, так і пов’язані з ним 

екстралінгвістичні аспекти, такі як ситуація спілкування, її учасники та 

механізми їхньої свідомості, а також прагматична спрямованість комунікації. 

Саме ці екстралінгвістичні фактори зазвичай є визначальними під час вибору 

мовних засобів, що використовуються у дискурсі, та тієї функції, яку вони в 

ньому виконують [99, с. 62]. Вони активно діють у процесах як породження, так 

і сприйняття дискурсу [156, с. 137]. О. С. Кубрякова зазначає, що у дискурсі 

відображається складна ієрархія різних знань, спостерігаються особливі 

стратегії відбору найбільш значущої інформації, значущої у даному контексті 

та для даних комунікантів [142, с. 4- 21]. Включення в термін „дискурс” 
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екстралінгвістичних характеристик, які розширяють його зміст 

(соціокультурні, психологічні, прагматичні, етнокультурні, паралінгвістичні 

фактори), відображає тенденцію подолання підходу до його аналізу як предмету 

лінгвістики тексту, що було характерно у період становлення і розвитку даної 

дисципліни [2, с. 88]. 

О. М. Гніздечко трактує дискурс як текст в аспекті подій, як складну 

систему ієрархії значень, що поряд із текстом включає необхідні для розуміння 

останнього екстралінгвістичні параметри комунікації. До них належать 

соціальні, психологічні й антропологічні позамовні чинники. Врахування 

різноманітних фонових чинників дискурсивного аналізу формує уявлення про 

учасників комунікації, особливості створення та сприйняття основного змісту 

повідомлення, з одного боку, та лежить в основі поліпарадигматизму як 

провідної тенденції розвитку сучасної лінгвістики – з другого [56, с. 13-14]. Із 

позицій сучасної лінгвістики не можна вивчити та осмислити цілий текст поза 

його смисловою, змістовою стороною, неможливо не враховувати цілого ряду 

його комунікативних параметрів: задуму, концепції, цілі спілкування, фонду 

знань комунікантів, суб'єкта мовлення, адресата та ін., а на поверхневому рівні 

– текстової організації, композиції, принципів та прийомів розгортання тексту, 

обумовлених зазначеними та іншими екстралінгвістичними факторами [120, 

с. 37]. Тому в аспекті функціонально-стилістичної інтерпретації тексту дискурс 

можна розуміти як мовлення, різновид мовлення, як процес використання мови 

у когнітивно- мовленнєвій діяльності, що фіксується в текстах і спирається на 

інтердискурсивність, така діяльність обумовлена екстралінгвістичними 

факторами (ідеологічними, соціокультурними, історичними) і репрезентує 

певну спільність практики людей як узагальненого суб'єкта висловлювання 

(особливий „ментальний світ” з його „духом часу”) [119, с. 25]. 

За О. О. Селівановою, існує чотири значення терміна „дискурс”: 

1) зв’язний текст у контексті численних супровідних фонових чинників – 

онтологічних, соціокультурних, психологічних тощо; текст, занурений у життя; 

2) замкнена цілісна комунікативна ситуація (подія), складниками якої є 
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комуніканти й текст як знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що 

опосередковують спілкування й розуміння (соціальними, культурними, 

етнічними тощо); 3) стиль, підмова мовного спілкування; 4) зразок мовної 

поведінки у певній соціальній сфері, що має відповідний набір змінних [232, 

c. 120-121]. 

Визначення дискурсу, запропоноване В. З. Дем'янковим, вважають одним 

із найбільш вичерпних. Відповідно до його дефініції, дискурс – довільний 

фрагмент тексту, який складається більш ніж із одного речення або незалежної 

частини речення. Часто, але не завжди, дискурс концентрується навколо деякого 

опорного концепту; створює загальний контекст, який описує дійових осіб, 

об'єкти, обставини, час, вчинки, визначаючись не стільки послідовністю речень, 

скільки тим загальним для утворюючого дискурс та його інтерпретатора світом, 

який розбудовується у ході розгортання дискурсу. Вихідна структура дискурсу 

має вигляд послідовних елементарних пропозицій, пов'язаних між собою 

логічними відносинами кон'юнкції, диз'юнкції і т. ін. Елементи дискурсу – це 

події, їхні учасники, перформативна інформація та „неподії”, тобто а) обставини, 

що супроводжують події; б) фон, що пояснює події; в) оцінка учасників події; 

г) оцінка, яка співвідносить дискурс із подіями [79, c. 311-313]. 

Обираючи дискурс, а не текст, у якості об’єкта дослідження, ми прагнемо 

встановити зв’язок між мисленням та мовленням, визначити стратегії 

вираження думки, позалінгва льні фактори, що впливають на вибір мовцем тих 

чи інших мовних форм для передачі необхідної інформації. На відміну від 

тексту, який замикається у певних рамках, дискурс вертикальний, охоплює 

різні вербальні послання, об’єднані загальною прагматичною спрямованістю, і 

тому дозволяє вивести загальні закономірності використання тих чи інших 

мовних засобів, у тому числі й ДЕ, у конкретній сфері спілкування. 

Одним із сучасних домінуючих типів дискурсу є Інтернет-дискурс. 

Продукуючи новий тип соціальних відносин „індивід А – комп’ютер – індивід 

Б”, всесвітня мережа Інтернет закладає основи нової форми соціальної 

взаємодії у сучасному суспільстві [225]. Простір глобальної мережі є 
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комунікативним середовищем, у якому відбувається віртуальна комунікація, що 

визначається як специфічна сфера за ознакою комунікативного каналу [246, 

с. 5]. Поява комунікативного середовища як особливої сфери реалізації мови, 

сфери, що ніколи раніше не існувала, викликає потребу у нових мовних засобах 

комунікації або ж трансформації та переосмисленні старих. Настав час 

говорити про формування нового дискурсу в новому комунікативному просторі 

– електронного (комп’ютерного, віртуального) дискурсу, котрий може 

впливати на мовленнєву поведінку суспільства. 

Окрім наявності електронної мережі в якості каналу спілкування (обмін 

інформацією відбувається через цифровий потік), комунікація в мережі набуває 

нових характеристик, основними з яких є віртуальність (наявність перспективи 

спілкування з невідомим, дистанційно віддаленим співрозмовником), 

глобальність (можливість встановити контакт із будь-яким користувачем 

мережі), гіпертекстуальність (передача інформації у різних режимах запису 

(текстовому і мультимедійному), дистанційність (учасники дискурсу віддалені 

один від одного у просторі та часі), опосередкованість (спілкування 

відбувається за допомогою технічного засобу), креолізованість (електронні 

тексти є негомогенними, включають вербальну та невербальну частини), 

егалітарність (для комунікації в Інтернеті характерний стиль рівності), 

використання фіксованих правил спілкування (етикет мережі Інтернет) [55, с. 8; 

59, с. 88; 162; 269, с. 39-40; 114, с. 82-85]. 

До мовних особливостей комунікації в мережі Інтернет належить також 

гібридність, оскільки Інтернет-дискурс вирізняється письмовою формою 

реалізації, але часто будується за принципами усного розмовного мовлення і 

характеризується інтеграцією рис публіцистичного, наукового, офіційно- 

ділового, розмовно-побутового та художнього стилів [159; 162, с. 7]. 

Особливість чисельних жанрів електронної комунікації (Інтернет- щоденники, 

чати, форуми, ICQ) полягає й у тому, що практично завжди є можливість 

зворотнього зв’язку: можна написати відповідь, залишити коментар, поставити 

оцінку тощо. Крім того, враховуючи, що всі користувачі мають таку 
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можливість, діалог часто перетворюється у полілог [114, с. 96]. 

Спілкування у мережі Інтернет розглядається дослідниками як 

специфічний дискурс, для позначення якого вживаються поняття „Інтернет- 

дискурс” [159; 15; 225; 269], „віртуальний дискурс” [131; 135], „віртуальна 

комунікація” [246] „комп’ютерний дискурс” [55, с. 5; 73; 227], 

„кіберкомунікація” [254], „комп’ютерно-медійна комунікація” [285; 284] та 

деякі інші. У свою чергу різноманітні жанри спілкування в Інтернеті 

вважаються реалізацією зазначеного різновиду дискурсу [15]. 

Поняття віртуального дискурсу розроблялося у працях Н. Барона, який 

запропонував ідею комп’ютерно-медійного спілкування для позначення 

комунікації за посередництвом Інтернету, включаючи електронну пошту, 

дошки об’яв та віртуальні конференції [285; 286]. С. Барнес також включив до 

комп’ютерно-медійної комунікації усі види спілкування та передачі інформації 

через комп’ютерні мережі [284]. Серед російських лінгвістів у такому ж 

розумінні комп’ютерно-медійну комунікацію розглядає Г. Н. Трофімова, 

позначаючи її як „кіберкомунікацію” [254]. Українські дослідники визначають 

комп’ютерну комунікацію як вербальну комунікативну дію, пов’язану з 

обміном інформацією, й спілкування між людьми за допомогою комп’ютерів, 

об’єднаних у мережу. Конститутивними ознаками комп’ютерної комунікації 

вважаються інтерактивність та використання комунікаційних моделей, 

відмінних від традиційних ЗМІ [227, с. 6]. Зважаючи на сучасні лінгвістичні 

розвідки у сфері комп’ютерної комунікації [наприклад, Біскуб 2008], наведені 

визначення вбачаються не повними, тому що не включають можливість 

комунікації людини з комп’ютером. Тобто, потрібно розмежовувати два 

основних типи комунікації за посередництвом комп’ютера: 1) безпосередня 

взаємодія людини і комп’ютера (Human-Computer Interaction), яка передбачає 

забезпечення успішного функціонування комп’ютерної системи і виконання 

поставлених користувачем завдань; 2) взаємодія користувачів за 

посередництвом комп’ютера (Computer-Mediated Interaction), яка передбачає 

ведення усного або письмового діалогу між користувачами шляхом 
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використання комп’ютера як засобу зв’язку [38, с. 46]. Зважаючи на особливості 

ТОТ, нас безпосередньо цікавить другий із виділених типів комп’ютерної 

комунікації. 

На користь вживання терміну „віртуальний дискурс” свідчить аргумент 

про однопорядковість цього поняття з термінологічним рядом – віртуальна 

реальність, віртуальний простір, віртуальний час тощо. Під віртуальним 

дискурсом розуміють комунікативну подію у мережі Інтернет, що зафіксована у 

гіпертексті, системний процес кореляції символічно-мовленнєвого спілкування 

віртуальних комунікантів, спосіб представлення віртуальних мовних 

особистостей у єдності їхніх характеристик [131, с. 41]. 

Віртуальність при цьому можна розуміти як поєднання особливого типу 

буттєвості дискурсу з технологічною специфікою середовища Мережі. Одна з 

особливостей віртуального дискурсу, котра частково зумовлює його дифузну 

природу, виявляється у поєднанні різних дискурсів, що у комунікативному 

сегменті Інтернету репрезентовані такими формами міжособистісної 

комунікації, як електронна пошта (E-Mail), чат, телеконференція, форум, ICQ 

(Ай-сі-к’ю), MUDs (рольова гра, у котрій багато користувачів об’єднано в 

одному віртуальному просторі) та Інтернет-щоденник, чи блог [90, c. 6]. Що 

стосується комп’ютерного дискурсу, то його визначають як „багатожанровий 

функціональний різновид публічного монологічного та діалогічного 

мовлення”. Прихильники терміну комп’ютерний дискурс вважають, що при 

визначенні цього різновиду дискурсу необхідно орієнтуватися на матеріальний 

носій письмового тексту, а також канали передавання інформації, оскільки саме 

ці чинники впливають на властивості самих текстів [73]. Потрібно зауважити, 

що, на нашу думку, вживання цього терміну дещо звужує діапазон 

дослідження, оскільки на сьогоднішній день комунікація у мережі Інтернет 

може відбуватися не лише через комп’ютер, а й через інші технічні засоби, такі 

як, наприклад, мобільні телефони та комунікатори. Так, наприклад, 

В. М. Хорошилова власне Інтернет-дискурс визначає лише як частину 

віртуального дискурсу, що характеризується такими самими особливостями, 
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проте обмежена виключно Інтернет-мережею. На думку дослідниці, це 

мисленнєво-комунікативний феномен, єдність процесу і результату 

мовленнєвої діяльності користувачів Інтернет-платформ [269, с. 38]. 

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що: 1) наведені визначення 

мають багато спільних рис, що зумовлює їхнє синонімічне вживання у багатьох 

наукових мовознавчих працях; 2) у сучасних лінгвістичних дослідженнях 

спостерігається тенденція до переважного вживання терміну „Інтернет-

дискурс”, на який ми і спираємося у цьому дослідженні. Інтернет- дискурс (далі 

ІД) розглядається як когнітивно-комунікативний простір Глобальної мережі, у 

якому через посередництво електронного каналу передачі інформації та 

гіпертекстуального механізму її структурування за допомогою 

(пара)вербальних засобів здійснюється комунікативна взаємодія [225]. Ми у 

цілому погоджуємося з думкою Н. О. Ахренової, що ІД є одним із видів 

електронної комунікації, до якої також можна відносити спілкування на основі 

інших комунікативних платформ, наприклад обмін короткими текстовими 

повідомленнями за допомогою мобільних телефонів, тобто стільникового 

зв’язку [15]. 

Аналізуючи ІД, лінгвісти звертають увагу на такі загальні тенденції мови 

мережі: 1) ускладнення одних і спрощення інших мовних засобів, пов’язаних із 

планом вираження змісту та планом прагматичних інтенцій Інтернету; 

2) різноманіття жанрів та дискурсивних форматів Інтернету. Популярна 

класифікація п’яти жанрів, які використовуються в Інтернеті, яку запропонував 

Д. Крістал, котрий називає їх ситуаціями використання Інтернету (broad 

internet-using situations) [294]: електронна пошта; синхронні й асинхронні чати; 

віртуальні світи; ВЕБ-тексти, до яких належать електронні тексти з гіпер- та 

лінійною структурою. 

Головним інструментом роботи і динамічних змін на веб-сторонці є DOM 

(Document Object Model) – об’єктна модель, що використовується для 

XML/HTML-документів. Згідно цієї моделі документ є ієрархією, деревом. 

Кожний HTML-тег утворює вузол дерева з типом „елемент”. Вкладені у нього 
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теги стають дочірніми вузлами. Для представлення тексту створюються вузли з 

типом „текст” [100]. 

Структурна організація ІД визначається гіпертекстом, що є різновидом 

текстового документа, окремі частини якого зв’язуються за допомогою 

гіперпосилань [159]. Віртуальний дискурс представлений текстами, які 

самостійно розвиваються і які, на відміну від зафіксованих, мають властивість 

до спонтанного розвитку подій. У мережі наявні не тільки твори, а й велика 

кількість авторів, які не припиняють творчого процесу [69, c. 68]. 

Фрагментарний гіпертекст, об’єднаний у єдине функціональне ціле за 

допомогою міжтекстових переходів, – це одночасно і зручна візуальна форма, і 

реалізація комп’ютерних технологій, що дозволяють зробити 

інтертекстуальність матеріальною [73]. Якщо Інтернет-дискурс – 

комунікативна подія, то гіпертекст – фіксація у віртуальному часі і просторі 

самого факту конкретної комунікативної події та ситуації [131, с. 43]. Інтернет 

як сфера письмової комунікації являє собою цілком унікальне явище щодо 

різнорідності інформації, яка у ньому представлена. Як результат, у 

гіпертекстову оболонку можуть вписуватися тексти, що орієнтовані на будь-які 

традиційні жанри [72]. 

Під терміном „гіпертекст”, поділяючи думку Н. В. Коломієць, розуміємо 

електронний текст, що не обмежений лінійним сполученням структурних 

елементів і може мати довільну будову [127; 128]. Електронний текст має 

особливу організацію, що реалізується за допомогою зв’язків між його 

елементами (вузлами), позначених за допомогою гіперпосилань. Вузли 

гіпертексту є основними носіями семантичної інформації, а гіперпосилання – 

структурними елементами, за допомогою  яких відбувається активізація вузлів 

та їх поєднання [227, с. 6]. Гіперпосилання Інтернет-дискурсу являють собою 

перелік або список ключових слів чи словосполучень; підкреслене та виділене 

кольором ключове слово (словосполучення). Основною функцією 

гіперпосилання є забезпечення можливості навігації по електронному тексту 

[70]. 



60 
 

Існують різні класифікації гіперпосилань (лінків). На основі сутності 

відсилки (до внутрішнього або зовнішнього джерела) розробники сайтів 

виділяють [100]: 

- внутрішні посилання (перехід між двома сторінками у рамках одного й того 

ж самого сайту). Без внутрішніх гіперпосилань вебсайту не існує (окрім 

вебсайтів, що складаются з однієї веб-сторінки); 

- зовнішні посилання (перехід з Вашого вебсайту на інший вебсайт). Без 

зовнішніх посилань не існувало б всесвітньої мережі, оскільки вона 

складається із поєднаних лінками вебсайтів; 

- вхідні посилання (перехід із іншого сайту на Ваш сайт). 

Отже, до структури гіпертексту входить не тільки сам текст, а й система 

команд чи додатків до нього, які дозволяють здійснювати низку операцій: 

видаляти, виділяти тощо [55, с. 49]. Тому, для розуміння поняття гіпертексту 

важливою є ідея взаємозв’язку усіх текстів у структурі єдиного гіпертексту, 

оскільки гіпертексту притаманна інтертекстуальність, тобто розмивання 

кордонів тексту, в результаті якого він позбавляється завершеності, стає 

множинним і внутрішньо неоднорідним. У гіпертексті присутні такі ознаки 

інтертекстуальності, як децентрованість, множинність, цитатність, та 

деперсоналізація автора. Дискурсивний рівень організації задає новий рівень 

прочитання текстів у системі гіпертексту, знімаючи вузькокомунікативну 

концепцію мови [131, с. 43]. 

Таким чином, на позначення комунікативної взаємодії за посередництвом 

комп’ютера (або альтернативного пристрою, здатного за своїми технічними 

характеристиками забезпечити комунікацію у віртуальній мережі – смартфону, 

планшету тощо) у лінгвістиці вживається декілька термінів, найбільш сучасним 

та обґрунтованим із яких вбачається термін „Інтернет-дискурс”. Важливою 

характеристикою ІД є різноманітність жанрів віртуального спілкування, одним 

із яких є тексти описи товарів. 
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  1.6.  Текст-опис товару комерційного сайту як жанр Інтернет-дискурсу 

 

1.6.1. Комерційний веб-сайт як спосіб організації текстової інформації в 

Інтернеті 

Останнім часом багато підприємств торгівлі та сфери послуг змінюють 

свій вигляд. З’являються красиві вітрини, нове обладнання. Все більше 

магазинів намагаються повернутися „обличчям до клієнта”. Торговельні 

підприємства впроваджують сьогодні найсучасніші технічні й програмні 

засоби для управління й контролю за товарно-грошовими потоками, для 

залучення й утримання максимальної кількості клієнтів саме у своєму магазині. 

Поряд із традиційними каналами продажу товарів, наприкінці 90-х років 

з’явився новий канал реалізації товарів і послуг – Інтернет. Якщо раніше 

компанії у своїй роботі особливу увагу приділяли продукту, його якості та 

вартості, на сучасному етапі економічного розвитку фокус змістився на клієнта. 

Однією із сучасних форм розширення та диверсифікації сфер комерційної 

діяльності компаній є замовлення товарів клієнтами через мережу Інтернет. 

Жодна організація не може сьогодні нехтувати своєю презентацією на веб-

сторінці задля збереження свого іміджу [41, с. 76]. В умовах жорсткої 

конкуренції, коли різноманітні фірми пропонують схожі або навіть одні й ті 

самі товари та послуги, стабільність бізнесу залежить від успішності 

комунікації з клієнтом. Саме тому, враховуючи постійне зростання кількості 

користувачів мережі Інтернет, вивчення ефективності електронної комунікації 

у сфері торгівлі набуває все більшого значення. 

Із точки зору лінгвістики цей бурхливий розвиток різних способів 

електронної комунікації впливає на те, що комунікативний простір Інтернет 

стає своєрідним жанротворчим середовищем. Це сприяє виникненню 

специфічних жанрів, властивих саме цьому інформаційному простору [15], на 

позначення яких навіть почали вживати окремий термін „електронні жанри” 

[227]. Серед останніх вагоме місце посідають тексти-описи товарів 

комерційних Інтернет-сайтів, оскільки широке використання Інтернет-
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магазинів – інтерактивних веб-сайтів, основним завданням яких є просування і 

продаж товарів або послуг через Інтернет, стало одним із основних методів 

вирішення проблеми пошуку нових ефективних шляхів залучення та утримання 

якомога більшої кількості споживачів торгівельних компаній. 

Як на науковому, так і на законодавчому рівні, поняття „веб-сайт” та 

„Інтернет-магазин” на сьогодні залишаються невизначеними, у той час, як чітке 

розуміння цих понять необхідне для лінгвістичного дослідження усіх типів 

текстів, розміщених в Інтернеті (реклама, Інтернет-форуми, чати, тексти 

електронного жанру профіль компанії), адже веб-сайти виступають формою 

організації електронної комунікації, а Інтернет-магазин є середовищем 

розміщення та функціонування текстів-описів товарів. 

Сайтом називають сукупність веб-сторінок, об’єднаних за змістом, що 

навігаційно і фізично знаходяться на одному сервері [100]. Веб-сторінка – це 

документ (текст, або частина текстової / візуальної інформації – Т. Б.), що 

відкривається за допомогою браузера (Firefox, Google Chrome, Microsoft Internet 

Explorer or Edge, Apple's Safari). Текстова та зображальна частини веб-сторінки 

оформляются відповідно до HTML (HyperText Markup Language), який 

дозволяє представити усю необхідну інформацію [330]. 

Існують різні класифікації сайтів, що має важливе значення для 

визначення характерних особливостей гіпертекстової інформації, розміщеної 

на них. Спираючись на функціональні характеристики сайтів, розміщених у 

вільному доступі в Інтернеті, можна виділити: 

 Сайти-брошури є найпоширенішими, вони містять практично ті ж 

матеріали, що й традиційні рекламні брошури. Їхньою метою є 

рекламування послуг та товарів певної компанії. 

 Сайти електронної комерції, основною метою яких є продаж товарів. Вони 

розраховані на те, що кожен їх відвідувач є потенційним покупцем, і тому 

містять ціни, опис особливостей, а також можливість придбати певну 

послугу чи товар. 

 Громадські або соціальні сайти – головною їх ознакою є спілкування між 
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відвідувачами сайта. Такі вузли формують власні групи однодумців, 

людей зі спільними інтересами. 

 Портали – це сайти доступу до різноманітних ресурсів. Прикладом 

міжнародного порталу можна навести http://www.google.com. Тут 

користувач може зареєструватись і отримати доступ до всіх послуг цього 

вузла – електронної пошти, блогів, пошуку роботи, служби оголошень, 

погоди, новин, гороскопів, а також, відділу торгівлі, подорожей, 

відсилання SMS та багато іншого. 

Беручи до уваги власне лінгвістичні характеристики, такі як, наприклад, 

семантика гіпертекстів, розміщених на сайтах, або спосіб представлення і 

структурна організація інформації, можна виділити іще декілька груп 

поширених типів сайтів: 

 блог – сайт, що використовується для читання та запису онлайнових 

щоденників, може також містити форум (наприклад, 

http://www.livejournal.com); 

 бізнес-сайт – сайт із матеріалами про компанію чи послугу (наприклад, 

http://microsoft.com); 

 комерційний сайт – забезпечує функцію електронної торгівлі (наприклад, 

http://www.amazon.com); 

 громадський – сайт, який слугує потребам деякої групи людей зі 

спільними інтересами, які хочуть спілкуватись між собою (наприклад, 

http://www.myspace.com); 

 база даних – сайт, котрий призначений для пошуку та відображення 

записів бази даних (наприклад, http://www.imdb.com); 

 сайт працевлаштування – дозволяє працедавцям розміщувати вимоги 

щодо вакансій (наприклад, http://www.job.ua); 

 інформаційний – його зміст повинен інформувати користувачів, але не 

обов’язково з комерційною метою (наприклад,  

http://community.discovery.com); 

 новинний сайт – схожий на інформаційний, проте призначений для 

http://www.google.com/
http://microsoft.com);/
http://microsoft.com);/
http://www.amazon.com);/
http://www.myspace.com/
http://www.imdb.com);/
http://www.job.ua);/
http://community.discovery.com/
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поширення новин та коментарів щодо них (наприклад, 

http://www.bbc.co.uk); 

 пошуковий сайт – дозволяє здійснювати пошук інформації чи посилань 

(наприклад, http://www.google.com); 

 вікі-сайт – сайт, який редагується кількома людьми (наприклад, вільна 

енциклопедія http://uk.wikipedia.org). 

З інформаційної точки зору лінгвісти виділяють у просторі Інтернет три 

сегменти: власне інформаційний (наприклад, ЗМІ), інформаційно- 

комунікативний (пошукові або комерційні веб-сторінки) і комунікативно- 

інформаційний сегмент (полілоги в чатах або ICQ). На підставі розходжень у 

формах комунікації можливий підрозділ на однобічні або двосторонні, 

безпосередні або опосередковані, одиничні або багаторазові, індивідуальні або 

масові, інтимні або публічні, у режимі реального часу або відстрочені 

комунікації [86]. 

У відповідності до наведених класифікацій можна об’єднати усі зазначені 

типи сайтів у три великі тематичні групи: інформаційні, комерційні та 

громадські (призначені для спілкування). Такий розподіл є надзвичайно 

важливим з точки зору визначення відмінностей текстів-описів товарів від 

текстів Інтернет-реклами. Більшість видів Інтернет-реклами розміщується на 

інформаційних та соціальних сайтах. Наприклад, популярною є контекстна 

реклама, особливість якої полягає в тому, що показ текстових рекламних блоків 

і банерів на різних майданчиках Інтернету (пошукові системи, інформаційні 

портали) здійснюється у відповідності до їхньої тематики. Ці блоки прив'язані 

до певних ключових слів і словосполучень. Так, наприклад, у пошукових 

системах при введенні певної фрази, окрім звичайних результатів, ми бачимо 

рекламні оголошення. Тексти-описи товарів, навпаки, розміщені лише у 

каталогах на вітринах комерційних сайтів, де користувач не лише отримує 

інформацію про товар, а й може безпосередньо придбати його. Спираючись на 

здійснене дослідження веб-контенту, присвяченого особливостям Інтернет-

магазинів, можемо навести декілька найбільш чітких та логічних визначень. 

д,%20http:/www.bbc.co.uk);
д,%20http:/www.bbc.co.uk);
http://uk.wikipedia.org)./
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Інтернет-магазин (internet shop, online shop, e-shop) – місце в Інтернеті, де 

відбувається прямий продаж товарів споживачеві (юридичній або фізичній 

особі), враховуючи доставку. При цьому розміщення інформації для споживача, 

замовлення товару і оборудка відбуваються там же, всередині мережі (на сайті 

Інтернет-магазину) [341]. З технічної точки зору Інтернет-магазин – 

багатофункціональний програмний модуль, вбудований у веб-сайт, який 

забезпечує продаж за допомогою мережі Інтернет [330]. Електронний магазин 

– це сайт, з якого можна вибрати та замовити потрібний товар чи послугу, що 

перш за все передбачає грошові розрахунки на відміну від сайтів, які надають 

послуги безкоштовно, та рекламних сайтів. Інтернет-магазин звичайно 

складається з декількох блоків: вітрина – каталог товарів, корзина, блок 

оформлення замовлення, блок оплати декількома варіантами, блок супроводу 

(відстежування) покупцем своїх покупок. 

Із погляду структури організації інформаційно-комунікативної схеми 

Інтернет-магазин – це сукупність описів різних товарів, розподілених або 

класифікованих у відповідності до певних критеріїв, розміщених на одному 

сайті. Для вдалої орієнтації на сайті Інтернет-магазину дуже важливим є спосіб 

розподілу товарів за групами, оскільки класифікація забезпечує найбільш 

зручний спосіб доступу потенційних покупців до інформації про товари. 

Важливим елементом гіпертексту є „перша сторінка”. Це один із найяскравіших 

проявів мережевої стилістики, що перебуває у стадії формування [72]. 

Визначення структурної схеми сайту Інтернет- магазину передбачає правильне 

розташування розділів, контенту й навігації. Створення графічних елементів 

макета сайту, стилів і елементів навігації відбувається у сфері веб-дизайну. 



66 
 

 

Рис. 1.1. Інформаційно-комунікативна схема організації сайту Інтернет-

магазину. 

На позначення способу організації матеріалів на сайті для оптимальної 

навігації та керування ними вживається термін інформаційна архітектура. 

Інформаційна архітектура комерційних сайтів відомих брендів найчастіше 

здійснюється у відповідності до принципу багатовимірної ієрархії. За такої 

організації змісту сайта користувач може потрапити на один і той же матеріал 

різними способами. Тобто, реалізується кілька ієрархій, які перетинаються між 

собою. Типовим прикладом такої ієрархії є сайт Амазон (www.amazon.com) 

який дозволяє здійснювати пошук книги за жанром, автором чи назвою твору. 

Розгорнутий каталог товарів поданий, наприклад, у Інтернет-магазині відомого 

http://www.amazon.com/
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бренду Ralph Lauren. У каталозі є такі розділи як Men, Women, Children (Shop 

for Boys/Shop for Girls), U.S. Olympic Collection, Sports of Summer, New 

Arrivals, Special Occasion Shop, Additional 25% Off Sale, Gift Cards, Baby тощо. 

У кожний із розділів включені декілька підрозділів, які частково співпадають: 

наприклад одяг для хлопчиків може бути із додатковою знижкою 25%. Вдале 

своєчасне розміщення конкретного ТОТ у відповідному розділі Інтернет-

магазину (наприклад, перенесення товару із підрозділу New Arrivals до 

підрозділу Sports of Summer на початку літа) слугує важливим 

позалінгвальним чинником успішності комунікації користувача і фірми-

власника сайта. 

Зростання кількості користувачів Інтернету сприяє постійному 

розширенню сфер електронної торгівлі й збільшенню кількості комерційних 

Інтернет-сайтів. Пропозиції всесвітньої мережі Інтернет відповідають потребам 

усіх вікових груп: від дітей та молоді до людей середнього та похилого віку. 

Великий вибір товарів пропонується на таких загальновідомих сайтах як, 

наприклад, http://www.ebay.de. На цьому комерційному сайті можна купити 

будь-які товари різних виробників. Існують також вузькоспецифічні сайти, на 

яких продаються лише товари або пропонуються послуги у певній сфері. 

Наприклад: 

 

         Рис. 1.2. Організація каталогів на сайті Інтернет-магазину. 

http://www.ebay.de/
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На сайті http://www.amazon.com продаються книжки, гаджети та супутні 

товари, а на сайтах http://www.childrens-rooms.co.uk та http://www.ababy.com – 

товари для дітей. Окрім цього, існують сайти, на яких можна купити побутові 

товари різного призначення одного виробника. Наприклад, сайт компанії Hello 

Kitty http://kittyshop.com, на якому продаються різноманітні товари цього 

відомого бренду: одяг, посуд, офісна техніка, канцтовари тощо. І кожний товар, 

представлений на комерційному сайті, має супроводжуватися не тільки 

фотографією, а й коротким описом, що замінює для користувача комерційного 

сайта можливість безпосереднього контакту із продавцем товару або послуги. 

Отже, комерційний веб-сайт слугує способом організації економічної 

торгівельної діяльності компанії і є важливим маркетинговим інструментом. 

Особливість Інтернет-магазинів полягає в тому, що покупці отримують 

інформацію про товар не безпосередньо, а через каталогізовані у певний спосіб 

фотографії та описи товарів на сайті. 

 

1.6.2. Жанрові характеристики текстів-описів товарів комерційних 

Інтернет-сайтів 

Ключову роль у залученні покупців до Інтернет-магазинів і перетворенні 

відвідувачів сайтів на клієнтів відіграють грамотно й оригінально складені 

описи товарів. Економічні дослідження свідчать, що найбільшим попитом у 

Інтернет-магазинах користуються саме ті товари, які супроводжуються 

цікавими, інформативними, яскравими текстами. 

У Великій Британії питання стосовно того, яка саме інформація має бути 

включена до опису товарів, врегульоване законодавчо. Так Законом про опис 

товарів, який було прийнято у 1968 році, визначено, що опис товарів – це пряме 

чи опосередковане зазначення будь-яких із перелічених далі моментів стосовно 

будь-яких товарів чи частин товарів, зроблене у будь-який спосіб, тобто таке: 

A. Кількість, розмір чи виміри (включно із довжиною, шириною, висотою, 

площею, об'ємом, потужністю, вагою та числом). 

Б. Метод виробництва, виготовлення, обробки чи модернізації. 

http://www.amazon.com/
http://www.childrens-rooms.co.uk/
http://www.ababy.com/
http://kittyshop.com/
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B. Склад. 

Г. Придатність для використання за призначенням, міцність, коефіцієнт 

корисної дії, експлуатаційні якості, точність. 

Д. Будь-які характеристики, не включені у попередні параграфи. 

Цим Законом також передбачено кримінальну відповідальність за опис 

товару або послуги, що не відповідає дійсності. Із наведеного визначення 

можна зробити висновок, що ТОТ – це невеликий за обсягом текст, тематика 

якого обмежена до опису основних характеристик пропонованого товару або 

послуги, що має відповідати дійсності. 

Типологічно ТОТ належить до так званих „малих текстів”, до яких також 

належить і реклама. У парадигмі текстових одиниць виокремлюються „малі 

форми”, які мають гетерогенну низку позначень: рос. малые формы, малый 

жанр, англ. small genre, little stories, etc. У термінопозначеннях реалізуються 

атрибути реальні, нереальні, серйозні, несерйозні, усні, писемні, практичні, 

непрактичні, логічні, алогічні. Форма та зміст малих текстів детермінується 

дією стилевих та жанрових чинників [277]. І. К. Кобякова зазначає, що 

дослідження парадигми малих текстів є „проспективним і актуальним для 

ідентифікації засобів реалізації мовотворчої функції, її обумовленості 

дискурсом” [116]. 

Малоформатний текст зазвичай нараховує від 1 до 100 слів [111, с. 34]. За 

нашими підрахунками стандартний обсяг електронного ТОТ від 70 до 110 слів. 

Проте деякі тексти можуть мати й більший обсяг – приблизно 170-180 слів, 

включаючи усі види гіперпосилань. Серед інших типологічних властивостей 

малих текстів дослідники підкреслюють також значну інформативну 

насиченість [111, с. 61]. 

Парадигма малих текстів чисельна і залишається ще не остаточно 

визначеною. До текстів малого жанру дослідники відносять авторські 

гумористичні висловлювання (І. К. Кобякова), синоптичні тексти 

(Г. Б. Козловська), тексти анотації науково-експериментальних статей 

(С. В. Подолкова), тексти жартів (В. О. Самохіна), тексти-анонси 
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(І. В. Соколова), рекламні тексти (Г. В. Чуланова) [153], комікси та карикатури 

(Л. Т. Кияк-Редькович). Як бачимо, малі тексти належать до різних видів 

дискурсу (газетного, публіцистичного, рекламного тощо), незважаючи на свою 

малоформатність, адже адресат розпізнає і інтерпретує текст не в залежності 

від його об’єму чи довжини, а виходячи із контексту та екстралінгвістичних 

факторів [111, с. 23]. 

ТОТ розглядається нами як один із числених жанрів Інтернет-дискурсу. 

При цьому ми спираємося на розуміння жанру М. М. Бахтіна у монографії 

„Проблема мовленнєвих жанрів”, у якій він наголошував на тому, що „людське 

мовлення виливається у певні готові форми, іноді штамповані й шаблонні, іноді 

більш гнучкі, пластичні й творчі” [17, с. 271].  М. М. Бахтін вважав жанр 

універсальною одиницею мовлення, типовою формою висловлювань: „Кожне 

окреме висловлювання, звичайно, індивідуальне, але кожна сфера 

використання мови виробляє свої відносно стійкі типи таких висловлювань, які 

ми й називаємо мовленнєвими жанрами” [17, с. 250]. Вони відповідають 

типовим темам міжособистісного спілкування, мають певне стильове 

оформлення: „Будь який стиль нерозривно пов’язаний із висловлюванням і з 

типовими формами висловлювань, тобто мовленнєвими жанрами” [17, с. 253]. 

Таким чином, ми, вслід за М. М. Бахтіним визначаємо мовленнєві жанри як 

відносно стійкі тематичні, композиційні й стилістичні типи висловлень [17, 

с. 255], як форми індивідуальних висловлювань, а не самі висловлювання [17, 

с. 281], що виформовуються історично у процесі комунікативної діяльності 

людей.  

Потрібно враховувати, що у сучаних дослідженнях Інтернет-комунікації, 

лінгвісти спираються на поліфункціональні підходи до багатовекторності 

„жанру”. Ф. С. Бацевич виокремлює такі типи підходів щодо розуміння 

лінгвістичної природи і сутності: 1) жанр як стилістичне явище; 2) жанр як тип 

висловлювання; 3) жанр як текстове явище; 4) жанр як комунікативне явище; 

5) концепція А. Вєжбіцької (в основі будь-якого жанру лежить емоційно-

когнітивний фрейм) [20, с. 49-52]. На нашу думку, поняття ТОТ як жанру 
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Інтернет-комунікації інтегрує у собі всі вищеперераховані підходи і є явищем 

комплесним, що 1) включає у себе стилістичний фактор (ТОТ властиві чіткі 

стилістично-структурні особливості), 2) є типом висловлювання  автора 

комерційного сайта (актуалізація ТОТ як висловлювання відбувається через 

дейктичні елементи); 3) є текстовим явищем (оскільки знаходить вираження у 

формі гіпертексту); 4) є  формою комунікації між продавцем та потенційним 

покупцем товару; 5) грунтується на когнітивному фреймі „купівля товару у 

магазині”. 

Очевидно, що ТОТ є жанром, близьким до реклами, але не тотожним їй. 

Рекламний текст являє собою складний мовленнєвий акт, який містить у собі 

дві ілокутивні сили –– інформування та спонукання [176, с. 4]. Із погляду 

сучасної прагмалінгвістики реклама є мовленнєвою формою соціального 

впливу адресанта на адресата шляхом його інформування. Тобто, домінуючою 

інтенцією мовця є спонукання. Автори багатьох праць [151, с. 49; 197, с. 45; 

223, с. 267] акцентують увагу на тому, що реклама повинна привернути увагу 

до рекламованого товару; зацікавити ним глядача; підтримати інтерес, що 

виник; викликати бажання випробувати новий товар та підштовхнути до 

здійснення покупки. Рекламний текст передбачає існування відносно жорсткої 

моделі його композиційної будови, обмеженість об’єму, специфіку графічного 

оформлення, а також використання певних мовних засобів, а саме лексичних 

засобів динамічного емоційно-експресивного характеру, синтаксичних 

повторів, імперативних, окличних конструкцій тощо [109, с. 5-6]. За цих умов 

обов’язковою є експресивність рекламного тексту, оскільки саме від неї 

залежить те, як реалізується комунікативна і прагматична функції реклами [124, 

с. 180]. 

Електронні ТОТ спрямовані передусім на висвітлення об’єктивної 

інформації про товар / послугу, тобто домінуючою інтенцією при створенні 

такого тексту є інформування. Тому рівень експресивної насиченості ТОТ є 

нижчим у порівнянні з рекламними текстами. Зокрема, стилістичні прийоми 

використовуються рідше, ніж у рекламних текстах. ТОТ може взагалі 
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складатися лише із перерахування характеристик товару. Наприклад: This is a 

white tunic with an appliqué flower and screen print “Roc Love Peace”. The tunic is 

paired with the purple heart leggings, item 5391. Imported (JB). 

Метою тексту-опису товару є вербальне відображення характеристик 

товару (по можливості лише позитивних), при цьому не звертаючись до його 

відвертого рекламування. Тобто, такий текст претендує на об’єктивність 

викладення інформації, або автор намагається створити таке враження від 

тексту. Автор зобов’язаний поінформувати покупця не тільки про позитивні 

якості, але й про недоліки товару. Наприклад: Rachel Weissman Plastic Oval 

Headband!... they are plastic, so they can take a little bit of getting wet by the pool 

(not recommended to wear while swimming) (JB). Цей ТОТ описує пов’язку на 

голову, що тримає волосся (представлену у підрозділі товарів для плавання). 

Такі пов’язки часто використовуються у басейні або під час плавання, тому 

продавець додатково інформує покупця про те, що товар не можна мочити, що, 

безперечно, є недоліком цього товару. Така інформація рекламним 

оголошенням не притаманна. 

Окрім специфічної мети, електронні ТОТ відрізняються від реклами 

особливою структурою. Зазначимо, що під структурою електронного ТОТ ми 

розуміємо наявність у ньому не тільки конкретних композиційних елементів, а 

й певних „смислових або комунікативних блоків”, що розташовуються автором 

у гіперпросторі відповідно до його / її цілей [148], оскільки електронні ТОТ є 

одиницями просторової та багатовимірної комунікації. 

Спираючись на результати проведеного дослідження, наведене у 

попередньому розділі визначення поняття „гіпертекст” та вивчення його 

характеристик, у структурі ТОТ можна виділити основну й додаткову частини. 

При цьому до основної частини ми включаємо елементи, які є відносно сталими 

й обов’язково присутні у більшості електронних ТОТ. Розглянемо типову 

структуру основної частини електронного ТОТ на прикладі опису дитячого 

ліжечка:
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Princess Canopy Bed Girls Paradise! (1) You don’t have to 

be wearing a crown and gown to feel like a princess. Now 

feel the luxury and glory by sleeping in this magnificent 

canopy bed. Together with the pink and white veil curtains 

that go around the bed and crisp white or birch color, 

everyone will be eyeing this bed with a great desire. Every 

night you sleep comfortably and royally in this Dream 

Princess Canopy Bed! (2) 

Product Details (3) 
 80"W x 42.5"D x 76.25"H 
 Crafted Of: Solid Wood 
 Boxspring Needed: No 
 Includes slat rolls that provide mattress support. 
 Assembly Required 
 Curtain included 
 Made In USA 
 Item NO. A010981 

Availability: Ships in 4-6 weeks (5) $969.00 (AB) 

Рис. 1.3. Приклад організації тексту опису товару. 

У структурі наведеного тексту можна виділити декілька елементів: 

1) марка або назва товару / послуги. Марка – це ім’я, термін, знак, символ, 

рисунок чи поєднання їх, призначене для опису товару одного продавця чи 

групи їх і диференціації їх від товарів конкурентів [341]. Електронним ТОТ 

властива підвищена інформативність заголовка, за рахунок чого досягається 

ясність і комунікативна точність досліджуваних текстів; 

2) опис товару або послуги, що завжди містить визначення (наприклад, послузі 

клінінга буде передувати пояснення). В опис товару або послуги входить 

перерахування характеристик та параметрів товару, його переваг, а іноді й 

недоліків; 

3) визначення технічних характеристик та особливостей товару (розміру, 

кольору, тощо); 

4) невід’ємним елементом тексту опису товару є його фотографія, тобто 

візуальне зображення; 

5) у кінці опису, як правило, вказується ціна та умови доставки товару, 

контакти. 

В основній частині структури електронного ТОТ поєднуються 
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зображально-графічний та вербальний компоненти. Отже, ми розглядаємо 

ТОТ як креолізовані тексти малої форми, тобто такі, які складаються з двох 

негомогенних частин – вербальної та невербальної (належної до інших 

знакових систем, ніж природна мова) [238, с. 180]. 

Як видно із викладеного, більшість виділених вербальних елементів 

мають інформаційно-орієнтуючий характер, тобто складають інформаційний 

блок ТОТ. Окрім цього, у другу частину безпосереднього опису товару автором 

включено комунікативно-спонукальний елемент (порівняння можливого 

користувача товару із принцесою). ТОТ можуть містити й інші вербальні 

спонукальні елементи. Наприклад, деякі ТОТ окрім назви або зазначення марки 

товару можуть містити також рекламний слоган: Pretty clothes for real girls: Lili 

Gaufrette Lio Light Pink Parka. Our Price 170$ (JB). 

Орієнтуючись на класичну структуру короткого тексту, [58, с. 103; 137, 

с. 69], виділені елементи структури ТОТ можна поділити на три складові: 

початок (назва / марка товару), основна частина (опис переваг та недоліків 

товару, його технічних характеристик, фотографія) та завершення (довідковий 

матеріал). Таке розташування виділених смислових блоків на веб- сторінці є 

усталеним, проте можливі також інваріанти цієї композиційної будови, що, як 

правило, обумовлене маркетинговими чинниками. Так, при знижках та 

розпродажах у якості заголовка ТОТ виступає оголошення про розпродаж, а 

ціна товару, що зазвичай міститься в кінці ТОТ, йде одразу ж після назви 

товару. Наприклад: 

Today’s Super Deal! 

Submarine Toddler Pink Stripe Swimsuit 

Our price: $81,00 

Sale price: $40,50 (JB) 

Наші дослідження свідчать, що всі ТОТ на сучасних комерційних 

Інтернет-сайтах створені за гіпертекстовою моделлю і переважно з 

використанням мультимедійних технологій, які грунтуються на поєднанні 

інформаційних середовищ різноманітної природи (текст, звук, анімація, графіка 
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тощо). Наявність зображально-графічного компоненту майже у всіх ТОТ 

дозволяє розглядати їх як креолізовані тексти малої форми, тобто такі, які 

складаються з двох негомогенних частин – вербальної (мовної, мовленнєвої) та 

невербальної (належної до інших знакових систем, ніж природна мова) [238, 

с.  180]. 

 

Рис. 1.4. Приклад організації блоку об’єктивної орієнтації читача. 

Кожен електронний ТОТ супроводжується низкою вербальних символів, 

що забезпечують орієнтацію користувача комерційного Інтернет-сайту в 

кіберпросторі, і складають блок об’єктивної орієнтації читача. До цього блоку 

ми віднесли елементи додаткової частини структури ТОТ, оскільки вони є 

нестабільними і мають значні відмінності на сайтах різних компаній і навіть у 

ТОТ різних товарів на одному сайті. 

На відміну від реклами, ТОТ не тільки надає користувачу інформацію про 

товар або послугу, а й дозволяє одразу ж придбати описуваний товар. Для цього 

на сайтах Інтернет-магазинів існує так званий “cart”, “shopping basket” або “bag” 

(кошик). Після закінчення інформаційного блоку у ТОТ розміщується 

посилання ADD TO BAG або ADD TO CART, яке дозволяє покупцю покласти 
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відповідний товар у свій кошик, тобто зорієнтуватися у кіберпросторі. 

Окрім можливості придбати товар, у структуру ТОТ можуть бути 

включені й інші типи гіперпосилань, що урізноманітнюють форми участі 

користувача сайту в комунікації. Ми розглядаємо гіперпосилання (посилання, 

link) як виділений об'єкт (текст або зображення) веб-сторінки, що встановлює 

зв'язок із іншим об'єктом і дозволяє переходити до іншого об'єкту в середовищі 

Інтернет [330]. Наприклад: PRE-ORDER (посилання дозволяє замовити товари, 

яких немає у наявності), MORE (дозволяє дізнатися детальнішу інформацію 

про конкретний товар), LIKE (висловити думку про те, що товар сподобався 

користувачу), SHARE (поділитися думкою про товар або послугу), 

ALTERNATIVES (розглянути подібні товари), VIEW LARGER IMAGE 

(збільшити зображення товару). Таким чином, можемо виділити ще одну 

важливу характеристику ТОТ – ці тексти є інтерактивними, тобто за допомогою 

відповідних гіперпосилань читач може брати участь у комунікації, наприклад, 

купуючи запропонований товар.  

Слід зазначити, що незважаючи на широкі можливості зворотного зв’язку 

між адресатом і адресантом, на відміну від деяких інших типів гіпертекстів 

(наприклад, текстів персональних веб-сторінок лінгвістів [70] або Інтернет-

форумів [159]), які є відкритими (їхня структура передбачає можливість 

оновлення, доповнення і зміни), ТОТ властива певна завершеність. Тобто, такі 

елементи основної частини структури ТОТ, як назва товару або послуги, їхній 

опис, перерахування технічних характеристик, фотографія, зазвичай 

залишаються незмінними. Автори ТОТ найчастіше змінюють ціну товарів або 

послуг, що загалом не впливає на стабільність їхньої структури, оскільки 

кількість виділених елементів залишається незмінною. Окрім цього, 

фіксованою залишається відправна точка гіпертексту. Будь-який ТОТ 

починається із гіперпосилання на вітрині (у каталозі) сайту Інтернет-магазину, 

яке виводить на складніший референтний вузол, де інформація сприймається у 

довільному порядку [60, с. 112]. 

Деякі екстратекстові гіперпосилання (наприклад, SHARE або EMAIL TO A 
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FRIEND) дають користувачу можливість висловити свій відгук про товар або 

послугу. При переході за такими посиланнями користувач сайту зазвичай 

потрапляє на нову веб-сторінку, на якій відбувається обговорення товару. Тому 

власне відгуки про товар не можна включати до структури ТОТ, оскільки за 

жанровими характеристиками такі відгуки ближче до Інтернет-форумів. 

Отже, комунікація між продавцями (виробниками) товару або послуги та 

потенційними споживачами на сайтах онлайн магазинів здійснюєтся через 

тексти- описи цих товарів або послуг, що побудовані у відповідності до 

визначеної структурної моделі. 

 

 1.6.3. Невербальні компоненти структури електронних ТОТ 

Важливою особливістю представлення будь-якого тексту в електронній 

формі є його креолізованість, тобто використання паралінгвістичних засобів 

(малюнок, фотографія, шрифт, колір, графічні засоби та ін.) [59, с. 88]. Загалом, 

розрізняють три види паралінгвістичних засобів: фонаційні, кінетичні й 

графічні. До фонаційних відносяться тембр мови, її темп, гучність, типи 

заповнювачів паузи („е-е”, „м-м” та ін.), мелодичні явища, а також особливості 

вимови звуків мови (діалектні, соціальні та ідіолектні); до кінетичних 

компонентів відносяться жести, тип обраної пози, міміка; до графічних – тип 

написання букв і пунктуаційних знаків (почерк), способи графічних доповнень 

до букв, їхні замінники (символи типу &, § і т.п.) [82, с. 138]. 

Якщо у традиційній інтерпретації писемних креолізованих текстів 

невербальний компонент розуміється як винятково графічний, тобто іконічний 

компонент тексту може бути представлений ілюстраціями, символічними 

зображеннями, то з появою електронних текстів виникає необхідність 

розширити межі змісту поняття „невербальний компонент тексту” у зв’язку із 

залученням до цього поняття не лише графічних, а й аудіальних і динамічних 

компонентів (мультиплікаційних, музичних, мовних фрагментів) віртуального 

тексту, що також правомірно віднести до числа показників креолізованості [39, 

с. 11]. 
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Паралінгвістичні засоби оформлення електронного тексту можна 

класифікувати таким чином: 

1) іконічні (графічні): фотографії, малюнки, таблиці, формули, символи. 

2) аудіальні (звукові): музичні, мовні фрагменти. 

3) мультимедійні (інтеграція графіки, звуку, динаміки) [135, с. 165]. 

Є підстави стверджувати, що у віртуальному тексті поняття 

невербального засобу розширюється та набуває нових змістових компонентів. 

До завдань, які повинні виконувати невербальні компоненти (залучення уваги, 

утримання уваги, організація спілкування), долучаються додаткові, специфічні 

для електронного тексту, а саме: організація особливого типу спілкування – 

віртуального, опосередкованого, отримання зворотної реакції, формування 

умов, сприятливих для здійснення інформаційного впливу та комунікації. 

Використання паралінгвістичних засобів дозволяє збільшити число 

каналів сприйняття, за якими інформація передається адресатові, що сприяє 

ефективнішому її засвоєнню. Адресатові не лише надається якась додаткова 

інформація, а відбувається ефективніше залучення суб’єкта сприйняття 

інформації до індивідуально-авторської картини світу, до його 

комунікативного простору, до системи авторського мислення та, відповідно, до 

системи тексту, який сприймається. При цьому адресант зберігає функцію 

контролю за процесом декодування інформації, розставляючи акценти таким 

чином, щоб спрямувати сприйняття та розуміння тексту адресатом у 

задуманому напрямку [70]. 

Стосовно вербальної сторони висловлювання, паралінгвістичні засоби 

можуть виконувати три функції: 1) вносити додаткову інформацію (іноді таку, 

що суперечить змісту вербальної): наприклад, позитивний вербальний текст 

може супроводжуватися фонаційними характеристиками зі значенням 

негативного ставлення й ін.; 2) заміщати пропущений вербальний компонент; 

3) комбінуватися з вербальними засобами, передаючи той самий зміст. У ТОТ 

фотографія товару доповнює вербальну частину, і, навіть,  більш того, є не 

менш важливою складовою структури текстового повідомлення. На позначення 
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текстів малої форми, що поєднують вербальний і зображальний компоненти, 

вживається термін візуально залежні тексти малої форми – тексти малого 

розміру, які супроводжуються візуальним зображенням та створюють 

семантичну, структурну і прагматичну цілісність разом із цим зображенням 

[111, с. 29]. 

Зображення різною мірою бере участь в організації тексту. Залежно від 

наявності зображення й характеру його зв’язку із вербальною частиною 

можуть бути виділені три основні групи текстів: тексти з нульовою 

креолізацією, тексти з частковою креолізацією, тексти з повною креолізацією. 

У текстах з нульовою креолізацією  зображення  не представлене й  не має 

значення для їх організації. У двох інших групах зображення бере участь в 

організації тексту; при цьому спостерігається певний зв’язок між вербальним і 

образотворчим компонентами. У текстах із частковою креолізацією вербальна 

частина відносно автономна, незалежна від зображення, між вербальними й 

образотворчими компонентами складаються явно семантичні відносини. Як 

правило, образотворчий компонент у цьому випадку супроводжує вербальну 

частину і є факультативним елементом в організації тексту. У текстах з повною 

креолізацією вербальна частина не може існувати автономно, незалежно від 

образотворчої частини між обома компонентами встановлюються 

синсемантичні відношення. Вербальна частина в цьому випадку орієнтована на 

зображення або відсилає до нього [3, с. 15]. 

Зрозуміло, що іконічний компонент є невід’ємною частиною 

повноцінного ТОТ, оскільки виконує роль своєрідного компенсаторного 

механізму. Під час електронної комунікації в Інтернет-магазині втрачається 

інтонація, міміка та жести, продавець не має можливості деталізувати описи 

товарів, що властиве усному спілкуванню у звичайному магазині. 

Взаємозв’язок вербального та іконічного компонентів у семантичній структурі 

ТОТ можна побачити на прикладі такого опису: 
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Bird Flower Button Jean 

Little bird friends appliquéd soft faux suede add cute 

detail to the hem of this fashionable jean. Just look at the 

darling denim design, finished with flower buttons on the flap 

pockets plus shirring on the back pockets (GBR). 

 

Рис. 1.5. Приклад іконічності тексту-опису товару. 

 

У цьому тексті фотографія створює можливості для підвищення 

емоційного навантаження пропонованого опису дитячих джинсів та збільшує 

число каналів сприйняття. Текст та зображення сприймаються адресатом як 

цілісна структура без виділення з неї окремих елементів. Зв’язок таких 

елементів забезпечує глибше й повніше розуміння інформації, і тим самим 

сприяє досягненню адресатом комунікативної мети. 

Про існування нерозривного зв’язку між вербальним та іконічним 

компонентами тексту свідчить і низка лексичних одиниць, що вживаються в 

описі. Зокрема, вказівний займенник this. Цей ДЕ привертає увагу користувача 

сайту саме до товару на фотографії, реалізуючи функцію вказівки на 

найближчий у просторі предмет. Окрім цього, автор тексту задіює імперативну 

конструкцію з дієсловом to look у наказовому способі у поєднанні з 

підсилювальною часткою just, пропонуючи адресату подивитися на зображення 

для ознайомлення із деталями пропонованого товару. 

Хоча у ТОТ наявні різні види невербальних елементів, основну роль у них 

відіграють фотозображення товарів. На нашу думку, фотографія товару 

перебуває у синсемантичних відносинах із вербальною частиною тексту. При 

такому типі відносин зображення виступає в якості обов’язкового елемента 

тексту [227, с. 14]. Будучи іконічними знаками (чи знаками-копіями), 

фотозображення є точним виразником зображуваних подій, явищ та осіб, що 

свідчить про об’єктивність поданої інформації [110, с. 162]. Вважається, що 

фотографії з підписами є виразниками найвищого ступеня модальності у тексті, 

оскільки кольорове відтворення предмета є найреалістичнішим [110, с. 76]. 
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Поєднання гарної фотографії та деталізоване розкриття характеристик товару у 

вербальній частині опису ефективно впливає на свідомість адресата і допомагає 

створити позитивне враження від товару. 

За параметром креолізованості також розрізняють електронні тексти з 

різним ступенем складності [59, с. 89]: 

– креолізовано-прості, що не містять ілюстрацій, але включають до свого 

складу вербальні елементи, виділені або за допомогою шрифту, або за 

допомогою кольору; 

– креолізовано-ускладнені, що містять зображення, а також вербальні 

елементи, виділені різними кольорами або за допомогою шрифту. 

Більшість ТОТ належить до останньої категорії, оскільки поєднує різні 

види паралінгвістичних засобів. Зовнішню структуру тексту та його оптичний 

образ визначають засоби семіотичної організації [117, с. 268], які дозволяють 

ввести у повідомлення особливу семантичну інформацію, що полегшує 

сприйняття, привертає увагу до найважливіших елементів, сприяє спрощеному 

тема-рематичному членуванню [22, с. 151]. Значна роль, зокрема, належить 

видільним паралінгвістичним засобам (членування текстів на абзаци, шрифтове 

та кольорове виділення слів і заголовків, марковані списки [227, с. 14]). 

Дослідники, які займаються питаннями спілкування у мережі Інтернет, 

зазначають, що оскільки при використанні письмового каналу спілкування у 

користувачів виникають труднощі при передачі інтонації, міміки, жестів тощо, 

які супроводжують комунікацію, то в електронних текстах використовуються 

графічні засоби стилістики [158, с. 212]. Під графічними засобами, поділяючи 

думку О. М. Мороховського [179, с.61], розуміємо сукупність способів 

зовнішньої організації тексту. Графічні засоби беруть участь в організації 

семантичної структури тексту, забезпечуючи його експресивність і 

прагматичну заданість. Вирішальний вплив на використання графіки справила 

реклама, одним із основних компонентів успіху якої є вірне зорове 

представлення інформації [157, с. 130-131]. Розглянемо ТОТ, у якому містяться 

як графічні засоби, так і видільні паралінгвістичні засоби: 
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GROBAG 1.0 Tog Sleeping Bag Blossom Fair 6-18 

£22.95 rrp: £31 Our price match promise 

A Grobag Baby Sleep Bag is a wearable blanket that will keep your baby at a 

comfortable temperature all night long. 

FEATURES Hurry Only 13 left! 
 Tog (room temp 20-24°С / 69-73°F) 

 Shoulder and underarm proppers 

 100% cotton outer and 100% super-soft cotton jersey inner (KC) 

Наведений ТОТ поділений на абзаци, кожний із яких відповідає одному з 

елементів структури стандартного ТОТ (назва, ціна, опис, технічні 

характеристики). Найбільш яскраве шрифтове виділення спостерігається у ціні 

товару, оскільки вона є зниженою, тому розмір шрифту слугує для привернення 

уваги читача до найбільш вигідного елементу тексту. Назва даного товару є 

оригінальним винаходом фірми-виробника (інші назви товарів цієї фірми – 

Groclock, Gro-Egg Thermometer), тому теж виділена жирним шрифтом для 

привернення додаткової уваги. Таким чином, у цьому ТОТ паралігвістичні 

засоби виконують видільну функцію, підкреслюючи конкретний аспект 

вербальної інформації й вносячи додаткові семантичні й експресивні 

компоненти у зміст повідомлення. Загалом, шрифтове виділення сприяє більш 

чіткій візуалізації тексту, оскільки смислове навантаження має, здебільшого, 

виділення слів у сильних позиціях – фінальних по відношенню до синтагми, 

висловлювання, абзацу, тексту [22, с. 153]. 

Важливе значення у структурі ТОТ відіграють марковані списки. 

Сегментований текст привертає увагу читача своєю формою, відокремлення 

його фрагментів сприяє більш прозорому квантуванню інформації й 

максимально полегшує сприйняття думки реципієнтом [117, с. 269]. За нашими 

підрахунками 69,8% досліджених ТОТ (15 614 текстів-описів товарів 

комерційних сайтів) містять у основній частині марковані списки із детальним 

перерахуванням особливостей та характеристик товару. Як правило, список 

розміщується після назви та невеличкого опису-представлення пропонованого 

товару. Наприклад: 
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Plaid Band Straw Fedora 

Item #140095474 

Top off his favorite summer looks with our stylish straw fedora. Features plaid 

poplin band for extra detail and inside grosgrain ribbon trim for comfort. 

 Paper straw/cotton poplin 

 Spot clean 

 Imported 

 Collection Name: Island Hoppers (GBR) 

У цьому ТОТ у формі маркованого списку представлено такі деталі 

товару як матеріал, способи очищення, походження товару та належність до 

певної колекції (групи товарів). Хоча перерахування може також вважатися 

способом ускладнення синтаксичної структури тексту [227, с. 13], при вживанні 

цього прийому у структурі ТОТ спостерігається мовна економія та 

інформативна точність. Це вбачається особливо важливим для потенційного 

споживача товару, оскільки уможливлює здійснення оптимального вибору в 

результаті пошуку необхідних товарів у Інтернет-магазинах.  

Деякі ТОТ повністю побудовані за моделлю маркованого списку:  

- Hooded design  

- Padded design 

- Zip front fasteningDouble pocket side 

- Simple long sleeves 

- Soft finish 

- Casual fit that is true to size 

- Sua is 6’1”/185cm and wears size Medium/Chest 96-

102cm (NL) 

Рис.1.6. Приклад структурування тексту опису товару. 

У ТОТ графічні виділення вербальних елементів часто використовуються 

у поєднанні з кольоровими. Численні дослідження, проведені з метою 

визначення найбільш комфортних сполучень кольорів при виводі даних на 

екран дисплея, дозволили виявити ряд закономірностей, пов’язаних з 
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особливостями сприйняття людиною зорової інформації. Правильний добір 

комбінації кольорів на екрані називають колірною гармонією [82, с. 157]. 

Кольоровий символізм також може використовуватись для привернення уваги 

адресата до окремих елементів тексту. 

Колір може розглядатися як певний вид психічних переживань, який 

виникає завдяки зовнішньому випромінюванню, що потрапляє в очі та 

механічному впливу на очі [235, с. 9]. За твердженнями психологів, синій колір, 

наприклад, виступає як ознака авторитетності, його пов’язують із функцією 

контролю та управління, оскільки він здавна використовувався у військовій 

формі [185, с. 35]. Що стосується емоційної оцінки зеленого, вважають, що 

зелений – це в основному позитивний символ, так зокрема, в системі дорожньої 

сигналізації він використовується як сигнал дозволу руху [166, с. 409]. 

Психосемантика червоного кольору грунтується на двох взаємопов’язаних 

асоціаціях: крові та вогню. Це – сила, домінантність, влада, агресія, війна, 

помста, небезпека, смерть [53, с. 63]. 

До підбору кольорів у ТОТ можна застосувати низку правил оптимізації 

кольорової гами тексту для забезпечення позитивного психологічного впливу 

на реципієнта [222]. Серед основних можна назвати такі правила: 

 У ТОТ небажано використовувати більше двох різних кольорів: надто 

строката картинка може викликати „перевантаження” і, як наслідок, 

відторгнення пропонованого товару. 

 Обидва з використаних кольорів повинні добре гармоніювати. 

Наприклад, червоний прекрасно сполучається з білим і погано – з рожевим, тоді 

як рожевий приємний у сполученні з блакитним. 

 Фон зображення модуля і фігура на цьому фоні повинні бути добре 

помітні. Фігура має бути яскравішою за фон. 

 Можливе застосування різних кольорів у поєднанні з відповідними їм 

шрифтами з метою чіткого виділення різних груп гіперпосилань. 

Проаналізуємо комплексне використання паралінгвістичних засобів на 

прикладі ТОТ із врахуванням усієї ієрархії структури гіперпосилань, тобто 
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візьмемо до уваги весь масив гіпертекстової інформації, розміщеної на окремій 

веб-сторінці: 

 
 

Рис. 1.7. Приклад організації тексту-опису товару. 

На цій веб-сторінці ми бачимо креолізований текст-опис спортивного 

взуття. У верхній частині сторінки розміщені деталі доставки пропонованого 

товару. Стратегічна ініціальна позиція цього елементу підкреслена колірним 

виділенням. Жовто-помаранчевий колір контрастує із неяскравими сіро- 

білими тонами фону та елементів основного оголошення. На сірому фоні 

розміщені назва й ціна товару. Привертає до себе увагу відсутність фонового 

кольору на малюнку, що дозволяє вигідно підкреслити особливості білих 

кросівок із червоним кантом. 

У боці об’єктивної орієнтації користувача за кольором і шрифтами 

вирізняються три види гіперпосилань. Так, навігаційні посилання розміщені 

безпосередньо під малюнком – 360°VIEW, ADDITIONAL VIEW та RW 

VIDEOS виділені світло сірим кольором із великими літерами синього кольору. 

Вони дозволяють користувачу роздивитися товар так, ніби він знаходиться у 

справжньому магазині. Референтні гіперпосилання Product Details, Technologies 

та Shoefitr розміщені над інформаційним блоком. Вони також надруковані 

синім кольором на сірому фоні, проте літери, окрім першої, мають звичайний 
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розмір. Перехід за цим типом посилань дозволить покупцю орієнтуватися 

всередені сайту Інтернет-магазину, здійснюючи навігацію за різними розділами 

та веб-сторінками. Білими літерами на синьому фоні позначені акціональні 

гіперпосилання – SHARE, E-MAIL TO A FRIEND та CUSTOMER REVIEWS, що 

дозволяють користувачу здійснити певні комунікативні дії у віртуальному 

інформаційному просторі. 

Частина посилань містить невеличкі візуальні знаки, що перебувають у 

прямій денотативній співвіднесеності з вербальною частиною гіперпосилання 

(коли знаки обох кодів означають одні й ті самі предмети і предметні ситуації). 

Наприклад, на посиланні RW VIDEOS (rewritable video), яке дає користувачу 

можливість подивитися відео фрагмент із прикладом використання товару, 

намальований значок камери. А на посиланні, яке дозволяє потенційному 

покупцю підібрати оптимальний розмір взуття – Shoefitr, намальований 

черевичок. 

Інформаційний блок ТОТ дуже добре структурований: розділений на 

невеличкі тематичні абзаци. Інтервали між абзацами забезпечують ефективне 

сприйняття різних частин тексту. При цьому інформаційні сегменти тексту 

тематично пов’язані й легко сприймаються читачем. Жирним шрифтом 

виділені важливі обмеження, що стосуються умов доставки товару та ширини 

взуття (U.S. sales only, Medium width). Детальні характеристики товару (висота 

платформи кросівок, підйому взуття тощо) подані у формі маркованого списку, 

надрукованого звичайним шрифтом, у кінці інформативного блоку. 

Отже, паралінгвістичні засоби у текстах-описах товарів виконують три 

найважливіші функції: 1) формування змісту тексту; 2) привернення уваги 

адресата до окремих частин гіпертекстового повідомлення та 3) виділення та 

структурування різних груп гіперпосилань. ТОТ належать до малих текстів з 

повною креолізацією, оскільки між вербальним компонентом та зображенням 

встановлюються синсемантичні відношення. 
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 Висновки до першого розділу 

 

Дейктичність є одним із компонентів семантики слова, що пов’язаний з 

особовою, часовою та просторовою орієнтацією денотатів мовленнєвої 

ситуації. Дейктичний компонент співвідносить зміст висловлювання з 

координатами акту мовлення і виражається категоріями особи, часу та місця. 

Категорію дейксису доцільно розглядати як систему таких мовних виразів та 

знаків, які можуть бути проінтерпретовані лише за допомогою звернення до 

фізичних координат комунікативного акту – його учасників, його місця та часу.  

У лінгвістиці поняття дейксису інтерпретується двоїсто: 1) за характером 

семантики та функцій системних дейктичних засобів, умов структурної 

організації мовленнєвих актів, у плані актуалізації, „перекладу” системи мови 

у мовлення (К. Бюлер, Е. Бенвеніст, Ш. Баллі, Р. Якобсон); та 2) за 

сприйняттям семантичного й соціологічного тлумачення мовленнєвих 

одиниць, висловлювань (Ч. Філлмор). Проблема різних підходів до визначення 

обсягу поняття дейксис пов’язана із обранням різного контексту для 

інтерпретації категорії дейксису та локалізацією референта. 

Дейксис, будучи одним із різновидів вказівки, має багато спільного з 

іншими її видами, референцією та анафорою. У результаті зіставлення цих 

видів вказівок було виявлено, що спільним для них усіх є мовні засоби 

вираження, оскільки їх об’єднують вказівні та особові займенники, які 

вживаються у різних функціях. Дейксис, на відміну від референції та анафори, 

включає вказівку на компоненти мовленнєвого акту – учасників комунікації, 

предмет мовлення, на часову та просторову локалізацію повідомленого факту, 

а також вказівку на чинники, що безпосередньо стосуються дискурсу. 

Дискурс – широке, об’ємне поняття, що, виступаючи у ролі об’єкта 

дослідження, передбачає врахування як особливостей конкретного текстового 

фрагменту, так і прагматичних факторів (ситуація, учасники, їхні цілі та наміри, 

канал комунікації, просторово-часові умови протікання комунікації). 

Своєрідність ДЕ полягає в тому, що, виділяючи предмет, особу, явище, подію, 
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дейктичність розкриває такі особистісні, темпоральні та локальні 

характеристики спілкування, якими вони володіють у конкретній мовленнєвій 

ситуації. Тому дослідження актуалізації категорії дейксису та виявлення 

закономірностей вживання ДЕ у конкретному виді дискурсу необхідно 

здійснювати на основі врахування усіх складових комунікативного контексту. 

 Інтернет-дискурс – один із сучасних домінуючих типів дискурсу. Він 

визначається особливим електронним каналом спілкування та структурно 

організований у формі гіпертексту, що є різновидом документу, текстові вузли 

якого пов’язані за допомогою гіперпосилань. Ознаками гіпертексту є 

мультимедійність, децентрованість, множинність, цитатність, та 

деперсоналізація автора. Важливою характеристикою ІД є різноманітність 

жанрів віртуального спілкування, одним із яких є тексти-описи товарів –

основний елемент структури сайтів онлайн магазинів. 

Ми розглядаємо Інтернет-магазин, як один із видів комерційних веб-

сайтів. Комерційний веб-сайт слугує способом організації економічної 

торгівельної діяльності компанії і є важливим маркетинговим інструментом. 

Основним елементом інформаційної архітектури комерційних сайтів є тексти-

описи товарів, що забезпечують комунікацію між продавцем товару і 

користувачем сайту. Прагматична мета ТОТ комерційних Інтернет-сайтів 

реалізується переважно на основі інформативної і частково впливової функції, 

які актуалізуються в межах типової структурної моделі ТОТ, що включає 

інформаційний блок та блок об’єктивної інформації користувача. ТОТ 

належать до креолізованих текстів малої форми, оскільки у структурі ТОТ 

вербальний та зображальний компоненти взаємодіють та взаємодоповнюють 

один одного. Сприйняття читачем ТОТ забезпечується наявністю і 

взаємозв’язком усіх виділених елементів структури ТОТ. 

ТОТ є інтерактивними, оскільки вони виконують комунікативну функцію 

і забезпечують інтеракцію між продавцем товару і користувачем сайту у двох 

основних напрямах: 1) автор через розміщення ТОТ на сайті Інтернет-магазину 

інформує адресата про наявність певного товару / послуги та намагається 
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стимулювати його до купівлі цього товару / послуги; 2) адресат ТОТ складає 

враження про товар або послугу і приймає відповідне рішення, щодо 

запропонованої можливості купити товар або скористатися послугою і може 

одразу реалізувати його через наявні у структурі ТОТ гіперпосилання. 

Ґрунтуючись на здійсненому аналізі різних підходів до визначення 

дейктичних одиниць та їх класифікації, доцільно поділяти усі ДЕ на: 1) власне 

дейктичні елементи та 2) мовні одиниці з елементами дейктичності. До першої 

групи належать займенники (особові, присвійні, вказівні) та прислівники місця 

і часу; до другої – прикметники, артикль та дієслова. У рамках виділених груп 

здійснюватиметься виділення і дослідження ДЕ у текстах-описах товарів 

комерційних Інтернет-сайтів.  
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РОЗДІЛ 2.  ДИСКУРСИВНІ ТА ПРАГМАТИЧНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕЙКТИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

У ТЕКСТАХ-ОПИСАХ ТОВАРІВ КОМЕРЦІЙНИХ САЙТІВ 

 

  2.1. Дейктичні елементи у структурі текстів-описів товарів 

 

2.1.1. Мовні засоби вираження особового дейксису  

Зважаючи на визнану дослідниками егоцентричність дейксису, основою 

категорії дейксису слід вважати суб’єктність, тобто особовий дейксис, який 

виражається у вживанні власне дейктичних елементів – одиниць, значенню 

яких притаманна вказівка на особу чи предмет. Найхарактернішими 

представниками цієї групи є особові та присвійні займенники, що зазвичай 

вживаються в основній частині інформаційного блоку ТОТ, тобто в описі 

товару або переліку його характеристик. 

Прономінальний характер займенників давно є ґрунтом для розвитку 

різних лінгвістичних теорій, і займенники, що виділені в окремий клас слів ще 

давньогрецькими граматистами, привертають особливу увагу дослідників і 

зараз. Вивчення функціональних особливостей комунікативних одиниць мови, 

серед яких займенникам належить головна роль, оскільки без них важко уявити 

собі мовленнєвий акт, знову примусили мовознавців звернутися до цього класу 

слів з іншої позиції, а саме комунікативної лінгвістики [129]. 

Займенники – це „особливого виду мовні одиниці, що належать до 

дейктичних засобів, тобто є знаками або частиною знаків, що відсилають до 

того акту мовлення, в якому вони використовуються” [50, с. 177]. Віднесеність 

до дійсності (або актуалізація) –– важлива риса кожного тексту. Займенник, 

виступаючи „замінником” повнозначної одиниці, не набуває її значення, а лише 

вказує на те, що в певному контексті йдеться про певний об’єкт, який може бути 

названий іменником, прикметником або числівником. Роль цього класу слів у 

тексті, їх функції в організації внутрішніх текстових зв’язків грунтується на 

загальних рисах того розряду, до якого належить займенник. 
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Основні функціональні особливості займенників, як правило, 

визначаються синтаксичними і семантичними характеристиками конструкцій, 

до яких вони входять. Цей клас слів відіграє насамперед текстотворчу роль, 

допомагає читачам сприймати текст як певну структурну й змістову цілісність, 

контактно і дистантно підтримуючи зв’язки між реченнями у надфразових 

єдностях або між реченнями в межах різних надфразових єдностей, між 

заголовком та іншими структурними частинами твору [271, с. 5-6]. 

За семасіологічним змістом займенник як частина мови виражає 

ставлення мовця до об’єктів дійсності, до обставин мовлення, до інших осіб, 

явищ, які включаються до мовної ситуації. Р. Якобсон називає займенники суто 

реляційними граматичними словами, що не мають власного лексичного, 

матеріального значення [281, с. 56]. Займенники легко вбирають у себе 

емоційно-експресивне звучання контексту й у відповідності з наміром мовця 

виконують роль своєрідних сигналів, що мають зосереджувати увагу слухача 

на справжньому смислі висловлювання. Не виключено, що з часом деякі із 

займенників можуть отримати нові, додаткові відтінки значень, а також набути 

іншого емоційно-оцінного забарвлення та сферу вживання. 

А. А. Потебня звернув увагу на те, що займенникам властиво не називати, 

а лише вказувати на предмет чи явище, даючи йому відносну характеристику, 

тому займенникові корені він пропонував називати відносними, вказівними чи 

суб’єктивними [209, с. 91]. А. А. Реформатський розглядає займенники як 

зручну ланку у будові мови; „займенники дозволяють уникати нудних повторів 

у мовленні, економлять час та місце у висловлюванні. Займенники зручні та 

прагматичні, але в них немає „переливів фарб” справжнього живого слова, вони 

не можуть при собі мати характеризуючого епітета. Вони не здатні до полісемії, 

можливо, головній прикрасі самостійних слів. Їх призначення – вказівка; 

займенник повинен бути точно спрямованим, і в цьому його „однозначність”, 

займенники – це не конструктори, не інженери, а скоріше „прибиральники”, 

„асенізатори”, і без них не проживеш, вони не запалюють вогонь думки, вони не 

підбурюють почуття. Але їх потрібно поважати за корисну роботу, за їх діловий 
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підхід до мовлення, за їхню незакінчену номінативність” [220, с. 66- 69]. 

Серед усіх займенників виділяють підгрупу дейктичних займенників, у 

значення яких входить посилання до конкретного мовленнєвого акту (до його 

учасників, до мовленнєвої ситуації чи самого висловлювання). Серед 

дейктичних займенників С. О. Крилов виділяє ситуаційно-дейктичні, або 

„власне” дейктичні, та контекстно-дейктичні, або анафоричні. Ситуаційно-

дейктичні займенники відсилають до учасників даного мовленнєвого акту чи 

мовленнєвої ситуації. Так, особові займенники 1-ої особи відсилають до мовця 

(я, ми), особові займенники 2-ої особи –– до слухача (ти, ви, Ви); вказівні 

займенники (демонстративи) відсилають до об’єкта, на який спрямований 

вказівний жест мовця (той, цей). Як правило, дейктичні займенники є 

означеними, тобто виражають презумпцію існування та одиничності об’єкта у 

спільному полі зору мовця та слухача, і, таким чином, співвідносяться з певним 

референтом, який у рамках даного акту мовлення індивідуалізований [141, с. 8-

9]. 

Займенник широко використовується у мові та мовленні в якості суб’єкта 

та об’єкта висловлювання –– головних логіко-граматичних категорій, що 

відповідають комунікативному акту. Характер семантики та дейктичні зв’язки 

з означуваним роблять займенники універсальними лексичними одиницями, 

що виконують різноманітні функції (субституції, синтаксичної номінації, 

вираження питання, неозначеності, особи тощо). Тексти-описи товарів 

наповнені займенниками різних класів: 

Warmth, comfort and winter weather protection, with minimal weight - with Limited 

Edition Web Exclusive colours available now 

The OEX Zenon Ultra LT Jacket is a very lightweight insulation layer that will 

keep you warm and comfortable through damp and freezing conditions. 



93 
 

Designed for your fast-

moving winter activity, 

it's made using a 

hardwearing ripstop 

outer shell with a DWR 

treatment that makes 

light rain bead up and 

shake off, rather than 

soaking in to let you get cold. And you're still protected in very wet conditions, 

thanks to the hydrophobic down fill which retains its loft even when it gets 

damp, maintaining your warmth inside. 

This jacket is VERY light and packs away into its own pocket, so it won't take 

up excessive kit space or weigh you down (GO).  

Рис. 2.1. Приклад вживання займенників у структурі тексту-опису 

товару (GO). 

Виражаючи дейктичне значення, а також різні відношення предметів 

мовлення до мовців, займенники позначають поняття, які відрізняються від тих 

понять, що виражаються основними частинами мови [49, с. 18; 85, с. 107; 102, 

с. 165]. Завдяки своєму значенню займенники вказують на те місце, яке займає 

даний предмет мовлення у мовленнєвій ситуації, тобто вказують на ситуативну 

ознаку предмета мовлення у процесі комунікації. 

Саме вказування, або дейксис, надає займенникам специфічного 

характеру як окремої групи слів. Вказувальна функція займенників 

проявляється у двох аспектах: у реальній ситуації й у тексті. Відсилання до 

референтів-об’єктів у ситуації є відсиланням безпосереднім, у контексті ж воно 

є опосередкованим наявними в ньому омореферентними лексичними 

одиницями, які традиційно іменуються антецедентами або постцедентами. 

Перший тип відсилання становить власне дейксис, а другий тип являє собою 

анафору та епіфору, залежно від лінійного розташування корелюючих сторін у 

тексті [224, с. 112]. 
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Особові займенники становлять узагальнено-вказівний розряд іменників 

предметності у мовній системі, який у сфері мовлення наповнюється 

конкретним змістом, використовуючись для опосередкованого позначення 

предметів конкретної ситуації або попереднього контексту. Саме у сфері 

мовлення встановлюються конкретні особливості семантичної ідентифікації 

займенникових слів із іменниками, прикметниками та прислівниками 

незалежно від того, чи властива їм дейктична функція [155, с. 11]. 

Особові займенники, що виконують дейктичну функцію, являють собою 

складний мовний феномен, в якому відображаються прагматичні, 

комунікативні та граматичні аспекти функціонування мови [171, с. 10]. Тому 

особові займенники завжди були у центрі уваги дослідників. Комунікативна 

орієнтованість особових займенників обумовлена їх шифтерною семантикою. 

Вони поєднують у собі „дейксис та номінацію” [268, с. 13]. Дейктична функція 

грунтується на дискурсивному контексті й є обов’язковою для особових 

займенників першої та другої особи, а також може бути властива особовим 

займенникам третьої особи і не може бути реалізована іншими частинами мови 

[46, с. 126]. 

Система особових займенників адекватна акту комунікації: вона включає 

відправника мовлення, адресанта комунікації (1-ша особа), отримувача 

мовлення, адресата комунікації (2-га особа), та об’єкт комунікації (3-тя особа). 

Головна опозиція системи особових займенників – це протиставлення за участю 

у конкретному акті комунікації: 1-ша і 2-га особи вказують на учасників 

діалогу, 3-тя особа вказує на предмет (об’єкт) діалогу. Наприклад: Safety and 

comfort is essential when travelling with a baby. That’s why we’ve got it covered 

with this trusted band to get you from A to B (AD). 

У цьому ТОТ займенник першої особи множини we вказує на адресанта 

(відправника) повідомлення. Традиційно займеннику „ми” приписується 

значення „реальної участі в комунікації” для вказівки на форму спільної участі 

мовця (я) та потенційного учасника комунікації (він, вона), тобто людини, яка 

не є у даний момент ні мовцем (я), ні адресатом (ти, ви): ми = я + він(вона), я з 
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нею, з ним [216, с. 115], що є притаманним, наприклад, політичному дискурсу, 

в якому політики використовують ексклюзивність/інклюзивність займенників 

першої особи однини і множини із маніпулятивною метою [263, с. 175]. 

Особливістю ТОТ є те, що, по-перше, мовець частіше за все 

представлений займенником першої особи множини (а не однини) we (що 

наявний у 9,8% усіх проаналізованих текстів, у порівнянні із займенником I – 

0,14%), по-друге, адресантом повідомлення може бути як виробник товару або 

послуги, так і її продавець, тобто компанія, якій належить комерційний сайт. 

Слід звернути увагу на те, що займенник we не є у цьому випадку інклюзивним 

стосовно адресата. Адже, у нашому мовленні є функціональна відмінність між 

випадками, коли відправник включає в „ми” отримувача, коли він виключає 

його та, можливо, зараховує його до іншої групи [48, с. 129]. У випадку з ТОТ 

вживання займенника першої особи множини вказує на фірму- виробника 

товару (іноді у поєднанні із продавцем товару). Наприклад: 

Men's Athlete Recovery Sleepwear Shorts 

Inspired by Tom, we've created the world‘s most advanced sleep system that 

actually rebuilds your body while you rest (UA). 

На адресата – отримувача мовлення вказує займенник другої особи you. 

Цей дейктик вважається одним із найпоширеніших мовних засобів впливу на 

реципієнта. Він сприяє інтимізації процесу комунікації між продуцентом і 

реципієнтом ТОТ. Моделюється особистість реципієнта як людини гідної 

поваги та особливої уваги [237, с. 198]. 

Звернімо увагу на те, що у ТОТ, на відміну від текстів рекламних 

оголошень, спонукальна інтенція не є експліцитною, а іноді й взагалі відсутня. 

Тому особовий займенник другої особи однини рідко поєднується із прямим 

закликом до безпосередньої дії стосовно описуваного товару або послуги. Для 

ТОТ характерним є вживання займенника другої особи у поєднанні з обіцянкою 

або вигідною пропозицією, що підкреслює першочерговість інформативної 

функції цього виду текстів, як от у описі дитячого ліжечка, в якому покупцю 

(означеному займенником you) пояснюється, що товар є вигідною покупкою 
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(через те, що ліжечко трансформується і може використовуватися декілька 

років): The Ladybird Louisa cot bed is a sturdy and smart piece of furniture that can 

adapt to your growing child’s needs. You will also get value for money as the cot 

grows with your child (AD). Наведемо ще один приклад: 

Sunny Safari Storage Bench 

By: Teamson 

This beautiful toy chest will be the perfect place to centralize your little ones 

favorite toys! You'll bless the day you bought this delightful piece! (AB) 

Постійна й обов’язкова референція з актом мовлення приєднує особові 

займенникові слова 1-ої та 2-ої особи однини до групи дейктичних одиниць. Їх 

можна розглядати як актуалізатори, функція яких полягає у перекладі мови 

(віртуального сайту) на мовлення (перетворення тексту у віртуальний діалог 

продавця з покупцем), іншими словами –– у перекладі віртуальних понять в 

актуальні. Займенникові форми 1-ої та 2-ої осіб, що безпосередньо позначають 

учасників комунікації, виконують, як правило, власне дейктичну функцію. 

Вживаючи конкретні ДЕ відправник повідомлення вкладає у текст таку 

програму формування реципієнтом образу ситуації, яка найвірогідніше 

дозволить встановити певну тотожність між образом ситуації у реципієнта і 

образом ситуації у відправника. Точкою відліку у просторово-часовій кореляції 

особових займенників виступає 1-ша особа, „я”. „Я” функціонує як точка 

відліку, оскільки вся прономінальна система егоцентрична. За словами 

Т. І. Сільман, займенник означає особистість співвідносно з актом мовленнєвої 

комунікації [164, с. 106]. Особові займенники, наприклад, „я” і „ти”, 

першочергово покликані не означати відправника та отримувача мовленнєвого 

послання, вони лише вказують на виконавців цих ролей [48, с. 105]. Вказівні „я” 

і „ти” не можуть існувати як віртуальні знаки, вони існують лише як знаки, що 

актуалізуються в одночасних мовленнєвих актах, де вони кожним із актів своєї 

появи відмічають процес присвоєння мови мовцем [23, с. 289]. 

Зміна мовця призводить до зміни точки відліку, тому значення, що 

передаються дейктичними елементами особи, не мають постійної 
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співвіднесеності з одними й тими ж сутностями, а змінюються разом зі зміною 

точки відліку, тобто референційні значення дейксису загалом змінні. 

Семантичні ж значення „я”, „ти” та інших елементів у плані сигніфікативного 

значення постійні, оскільки „я” завжди означає автора мовлення, „ти” – 

адресата. Кожний мовленнєвий акт вживання імені має референцію з постійним 

та „об’єктивним” поняттям, яке може бути віртуальним чи може 

актуалізовуватись в уявленні індивідуального об’єкта, залишаючись завжди 

ідентичним. Але мовленнєві акти вживання „я” не утворюють єдиного класу 

референції, оскільки „об’єкта”, що визначається в якості „я”, з яким могли б 

ідентично співвідноситись ці акти, не існує. Кожне „я” має свою власну 

референцію і відповідає кожен раз одному єдиному індивіду [23, с. 286]. 

Що стосується займенника третьої особи однини (у ТОТ найчастіше це 

займенник it), то він зазвичай вказує на предмет опису, тобто на товар, 

виставлений на сайті для продажу (займенник it при цьому корелює з назвою 

товару у поєднанні із вказівним займенником this / that). Наприклад: 

Sunflower Activity Mat 

It's the best place to play! This great, multi-purpose mat provides a soft and safe 

resting, tumbling and bonding center for children of all ages. It is made of thick 

virgin foam and covered with a wipe clean vinyl (AB). 

Згідно словникової дефініції дейктична функція особового займенника „я” 

(Я-дейксис) визначається так само як все „те, що відноситься до мовця”, а 

дейктична функція особового займенника „ти” (Ти-дейксис) визначається як 

все „те, що відноситься до слухача” [333, с. 89], дейктична функція особових 

займенників „ми” та „ви” пов’язується із вказівкою на групу осіб, у складі яких 

знаходиться мовець чи адресат, а дейктична функція особового займенника 

„вони” – із вказівкою на особи чи предмети, відомі чи названі раніше. 

Наприклад: Girls metallic ballerina shoes in silver are just waiting to accompany her 

to the next social engagement. In a metallic leatherette, they’ve got a classic round 

toe and a silver bow on the front (ADM). 

У ТОТ комерційних Інтернет-сайтів основною функцією особових 
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займенників першої та другої особи є референція до учасників комунікації: 

продавця і покупця товару або послуги: These are great headbands for summer! 

So we know you’ll want one of these! (JB). Особові займенники у цьому ТОТ 

слугують для підкреслення зв’язку між продавцем та покупцем товару, тому що 

свідчать про обізнаність продавця з потребами та бажаннями покупця. Хоча 

ТОТ і спрямовані на масового споживача, тобто фактично належать до сфери 

масової комунікації, вживання особових займенників дозволяє зробити текст 

особисто адресованим конкретному читачу. Інший ДЕ у цьому ТОТ – вказівний 

займенник these, здійснює вказівку на товар, що продається. 

Стосовно вживання особових займенників слід зазначити, що деяким 

категоріям ТОТ властиві певні особливості. Так, на сайтах Інтернет-магазинів 

для дітей у ТОТ відбувається „роздвоєння адресата”, оскільки батьки купують 

товари для дітей. Зокрема, при продажі товарів для дітей старшого шкільного 

віку, у ТОТ через вживання займенника третьої особи однини включається 

також дитина. Наприклад: 

You can’t ignore these shoes! Girls love new shoes. Especially party shoes 

that she can wear with her gorgeous dress…(ADM). 

У наведеному прикладі вживання ДЕ (особових та присвійного 

займенників) дозволяє персоналізувати опис дитячого взуття. Звернення до 

особових займенників другої і третьої особи однини, а також вживання 

присвійного займенника забезпечує включеність у текст не тільки потенційного 

покупця товару, а і його можливого користувача – дитини. 

Цікаво зазначити, що займенник жіночого роду she (у 11,9% усіх 

проаналізованих текстів) зустрічається набагато частіше за займенник 

чоловічого роду he (лише у 4,3% текстів). Це, вірогідно, пов’язано з більшим 

значенням вибору одягу для дівчаток, ніж для хлопчиків. Продавці товарів для 

дітей справедливо вважають, що дівчатка частіше цікавляться тим, який одяг 

купують батьки, тому думка дитини впливає на рішення покупця про 

придбання пропонованого товару. А отже, підкріплення аргументації на 

користь купівлі товару позитивним ставленням до нього дівчинки може 
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виступити вагомим аргументом для батьків. 

Дейктичність притаманна також присвійним займенникам. Вони вказують 

на приналежність предмета комусь або чомусь та категоріально співвідносяться 

з відповідним лексико-граматичним розрядом прикметників. Займенники „my”, 

„our” означають приналежність 1-ій особі; „your”, – 2-ій; „their”, „his”, „her” – 

3-ій особі. 

В електронних ТОТ присвійні займенники вживаютьcя поряд із 

особовими займенниками для репрезентації учасників комунікації (їхніх 

потреб, характеристик тощо). Зокрема, для позначення компанії продавця 

товару або послуги окрім особового займенника we вживається також 

присвійний займенник our / ours у поєднанні з іменниками company, shop, site 

etc. Наприклад: We can always special order, so if you don’t see the colour you 

need, please email and our company will get it for you (JB). У цьому ТОТ особовий 

займенник we замінюється на вираз із відповідним присвійним займенником 

our + іменник. Привертає до себе увагу кількаразове звернення до адресата 

тексту (через займенник you) із обіцянкою вирішення проблеми. 

У значній кількості електронних ТОТ присвійний займенник our 

вживається у поєднанні з назвою товару для позначення товару або послуги, що 

пропонується компанією продавцем. Наприклад: 

Diamond Toe Shoe Charms 

Our 14K yellow white gold Diamond Toe Baby Shoe Pendant is a great 

reminder to take time and enjoy those precious steps your children take every 

day (AB). 

У наведеному ТОТ присвійний займенник our слугує для презентації 

товару, що продається на Інтернет-сайті, вказівки на певну винятковість цього 

товару через його належність конкретній компанії. Цікаво зазначити, що через 

вживання іншого присвійного займенника your у наведеному ТОТ здійснюється 

додаткова апеляція до адресата: у семантичну структуру тексту включається не 

тільки безпосередній покупець (батьки дитини), а й сама дитина. 

Окрім цього, через вживання присвійного займенника our можуть 
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емфазуватися виняткові якості пропонованого товару. Наприклад: “Smile Set”: 

SS Dress & Shorts. We have stepped up our quality again this season (PW). 

Присвійний займенник your часто вживається у поєднанні з іменниками на 

позначення назв осіб (919 текстів із усіх проаналізованих). Таким чином він не 

лише позначає адресата, але й покладає на нього певну відповідальність за 

інших, зокрема у таких сполученнях: your family, your little ones, your little dears, 

your little darling, your little sunshine, your Angel, your little bundle of joy, your 

child/children, your young lady, your little princess, your husband / wife, а іноді 

навіть your neighbour, your teacher, your manicurist etc. Наприклад: 

Angel Dear Animal Rattle 

Angel Dear Ring Rattles are great for tiny little fingers… the perfect gift for 

your neighbor, your manicurist or your son’s teacher. …And pick one up for 

your own baby (JB). 

Таке вживання присвійних займенників має значний аргументативний 

потенціал, тобто поряд із власне вказівним значенням ДЕ (референції до 

учасників конкретного акту комунікації, їхніх якостей та інтересів) важливою 

функцією вживання ДЕ вбачається також переконання. 

Іноді в електронних ТОТ вживаються  також присвійні займенники his / 

her з метою включення третьої особи (або її інтересу) до акту комунікації. 

Найчастіше вони вживаються у поєднанні, особливо у ТОТ тих товарів, які 

розраховані на дітей обох статей. Наприклад: 

Fold Away Mesh Toy Box By: Hoohobbers 

No More Tripping Over Toys! 

This children’s toy box has a large 4.5 cubic foot capacity for storing all of your 

youngster’s many toys. The see through mesh fabric enables your child to find the toy 

of his / her choice in a snap (АВ). У цьому випадку ДЕ не лише вказують на 

приналежність комусь або чомусь, а допомагають авторові переконати адресата 

у тому, що товар сподобається ще й дітям покупця, і тому його варто купувати. 

За рахунок описів такого типу діапазон вживання присвійного займенника 

чоловічого роду ширший за особовий займенник чоловічого роду. І все ж, 



101 
 

присвійний займенник жіночого роду у ТОТ зустрічається частіше, зокрема в 

описах товарів для дівчат, особливо старшого віку: Brooke Bookcase – White. 

This children’s bookcase will last until your child leaves home – and will then 

probably be taken with her (AK). 

На основі статистичних підрахунків ми встановили, що серед усіх 

особових та присвійних займенників найчастіше у ТОТ вживаються 

займенники you / your (83,6% та 65% усіх проаналізованих текстів відповідно, 

загальний підрахунок представлений у Додатку А). Наведемо приклад опису 

товару, апелятивність якого побудована виключно на повторенні особового та 

присвійного займенників другої особи: 

Personalised Typographic Date Print 

When choosing prints for your home, it's important to pick designs that you 

love and mean something to you. Places and people you've fallen in love with, 

dates of important life events, even a burst of your favourite colour, for 

example. This beautiful, artistic print can do just that. See the names of loved 

ones take the form of the numbers that make up a date special to you. Whether it 

be the day you met your partner, your wedding date or the birthday of your first 

born. It's up to you! (GP) 

У вищенаведеному невеликому за обсягом тексті зазначені особові 

дейктики вживаються по 5 разів кожний. Таке багаторазове повторення 

підкреслює винятковість пропонованого товару (особистісно-орієнтованого 

подарунку). Відбувається зміщення тематичного центру опису – із товару, що 

пропонується, фокус переключається на особливості людини, яка могла б його 

придбати. 

Як видно із викладеного вище, особові та присвійні займенники в 

електронних ТОТ мають оказіональне значення, тобто їхнє значення залежне 

від виділених раніше складових комунікативного контексту ІД. Чіткий, 

фіксований і визначений зміст займенника виявляється лише у співвіднесеності 

із ситуацією продажу конкретного товару / послуги. 
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2.1.2.Мовні засоби вираження темпорального дейксису  

Одним із найважливіших показників, що характеризують будь-яку 

діяльність людини, у тому числі й пізнавальну, є показник просторово-часової 

орієнтації [130, с. 13]. Згідно загально-філософського уявлення про буття усі 

предмети та явища існують у часі та просторі, тому часове та просторове 

існування предметів та фактів повинно знаходити своє вираження й у 

мовленнєвій діяльності людини. Просторово-часові особливості спілкування 

охоплюються фізичним аспектом прагматичного контексту. Він впливає на 

зміст та форму висловлювання, а також на формування атмосфери спілкування 

[19, с. 67]. 

Зв’язок категорій часу та простору пояснюється особливостями 

когнітивної діяльності людини, в основі якої лежить чуттєве сприйняття 

об’єктивної дійсності, що передбачає, у першу чергу, сприйняття об’єктів у 

конкретному просторі. Орієнтиром, відносно якого здійснюється просторово- 

часова концептуалізація явищ, що сприймаються, виступає об’єкт сприйняття з 

його перцептуальним простором [207, с. 6-7]. Єдність простору та часу 

обумовлює необхідність врахування не лише часової, але й просторової 

орієнтації комунікантів. Просторовим орієнтиром є споглядач, особа, яка 

визначає проекцію комунікації, оптику тексту [164, с. 108]. 

Категорії хронотопу (простір, час) належать до дейктичних категорій у 

мові і вказують на просторову та часову локалізацію факту, про який 

повідомляється. Життєвий досвід, психічна діяльність, усі найсильніші 

враження та емоційні переживання людини пов’язані з переживаннями часу 

[140, с. 139]. Для традиційних видів дискурсу організуючим центром часової 

орієнтації висловлювання є момент мовлення, який виступає у декількох 

іпостасях: як час акту мовлення, як координата семантичного змісту 

повідомлення, як будівельний елемент мовної категорії часу. 

Все більша кількість дослідників у роботах, присвячених дейксису, 

звертаються до поняття „момент спостерігача”, у тому числі й у випадку 

мовного вираження часу. На думку Г. О. Золотової, точка відліку рухлива і нею 
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є вибраний мовцем уявний момент сприйняття [92, с. 142]. О. В. Кравченко, 

виходячи з того, що в системі мови знаходять відображення особливості 

пізнавальної діяльності (в основі якої лежить у першу чергу чуттєве сприйняття 

дійсності), приходить до висновку, що точкою співвідношення у системі 

часових відношень є суб’єкт сприйняття з його особистим простором, тобто 

простором, який людина асоціює із собою [139, с. 89]. 

Для мовця його розташування у просторі та часі, його свідомість, пам’ять 

та емоції складають природний центр орієнтації під час сприйняття оточуючої 

дійсності. Тому просторово-часові характеристики ситуацій пов’язані з 

центральною позицією мовця під час мовлення. Я-суб’єкт виступає точкою 

відліку, орієнтаційним центром ідентифікації oсіб, точок простору, відрізків 

часу в тексті, які виражаються дейктичними одиницями я, ти, тут, там, зараз, 

тоді, той тощо [171, с. 7-8]. 

Орієнтованість на суб’єкта сприйняття складає когнітивний зміст 

індикаторів часу, або темпорального дейксису. До слів темпорального дейксису 

відносяться такі слова, які характеризують часовий аспект існування, дії чи 

випробування впливу об’єктом шляхом співвіднесеного позначення цього 

моменту стосовно якогось іншого моменту, що характеризує подію і 

сприймається учасниками спілкування. Кажучи, наприклад, now, ми маємо на 

увазі певний час, що визначається ситуацією мовлення [84, с. 82]. Серед 

різновидів часу виокремлюють такі: час події, що відбулась до реалізації 

висловлення, час висловлення, який є його дейктичним центром, та 

референційний час, що характеризується певним ступенем невизначеності. 

Часова співвіднесеність може передаватись у мові трьома шляхами, а 

саме: 1) у системі вказівок; 2) у системі лексичних одиниць, що мають характер 

вказівки на час у своїй семантиці; 3) вказівкою на часові відмінності у 

дієслівній категорії часу [42, с. 83]. Центральну позицію за дейктичним 

компонентом „близькість / віддаленість” у часі складають прислівники now та 

then [139, с. 114]. 

Дейктичні прислівники часу протиставлені у трьох площинах, 
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позначаючи момент, що співпадає із центром часової координації (now, at the 

moment, today); момент, що передує центру часової координації (ago, already, 

recently, last, before); момент, що йде за центром часової координації (then, after, 

later, next) [245, с. 9]. Позначаючи час як такий у відриві від його предметності, 

вони не називають, а лише вказують на час, який міг би бути названий, 

співпадає, передує чи слідує за моментом мовлення і тим самим залежить від 

ситуації. Наприклад: 

Lili Gaufrette Lacra Socks – Big Girl 

These socks are now available in bigger girl sizes in several colours (JB). 

У наведеному ТОТ прислівник now, характеризується близькістю у часі 

до автора (суб’єкта) мовлення, а не якимись ознаками, що належать цьому часу 

як такому, незалежно від мовлення про нього. Із цього випливає, що, по-перше, 

прислівник now є точкою відліку, що співпадає із моментом мовлення 

(прочитанням тексту), а, по-друге, часова межа, яка знаходиться поза now може 

визначатися ширше ніж просто then. Це будь-який момент, віддалений на 

певний час від моменту мовлення, який у найширшому розумінні можна 

визначити як not now [139, с. 114]. Для спілкування через посередництво 

комп’ютера у комерційній сфері, де мета продавця досягається саме у момент, 

коли відбувається комунікація, точка відліку, що виражається прислівником 

now, набуває особливо важливого значення. Ми можемо стверджувати, що 

важливою особливістю ТОТ є їхня зверненість до теперішнього часу, 

безпосереднього часу комунікації. Це відображає важливу особливість 

віртуальної комунікації, яка полягає в тому, що віртуальний дискурс дає змогу 

людині увійти у так званий стан „аптайм”, у якому сенсорне сприйняття на 

зовнішньому оточенні „тут і зараз”. Стан „аптайм” і, як наслідок, збільшений 

обсяг сенсорного досвіду дають змогу повніше сприймати комунікативну 

ситуацію [69, c. 68]. 

Значення прислівника now у ТОТ може залежати від оточуючих його 

модифікаторів та позиції в реченні. Вживаючи now на початку висловлювання 

адресант може виражати позитивну оцінку певного явища чи дії, що вводить 
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оцінний компонент до семантики дейктика. Наприклад: 

Lili Gaufrette Lamento Plum Shorts – Toddler! 

Now in stock (JB). 

Із наведеного тексту видно, що прислівникові now належить особливе 

місце у структурі ТОТ, оскільки, вживаючи його, автор може підкреслити, що 

товар є у наявності в момент комунікацї. Не втрачаючи при цьому дейктичної 

функції вказівки на момент акту мовлення, цей прислівник вживається автором 

також із метою додаткової апеляції до потенційного покупця, оскільки час, що 

визначається моментом наявності товару, може бути обмежений. Це слугує 

додатковим аргументом для того, щоб споживач одразу ж скористався наданою 

можливістю купити товар, який є у продажу. 

Найчастіше прислівник now вживається у ТОТ у поєднанні із 

акціональними дієсловами shop, buy, order, subscribe, view у структурі 

гіперпосилань. Наприклад:  

 

Рис 2.2. Приклад використання прислівника now у структурі 

гіперпосилань (AL). 

При такому вживанні now виступає точкою відліку часу не мовця, а 

адресата, який здійснює певні дії у момент прочитання тексту: School Uniform! 

Free delivery on all Schoolwear. SHOP NOW (JB). Це свідчить про 

контекстуально-ситуативну залежність інтерпретації ДЕ у ТОТ. Ситуація в 

цьому контексті є сукупністю позамовних явищ, що мають пряме відношення 

до тексту [168, с. 178]. 

Наведемо конкретний приклад організації сторінки Інтернет-магазину, де 

прислівник now вживається у структурі гіперпосилання (SHOP NOW) та для 

позначення миттєвості (швидкоплинності) вигідної ціни на пропонований 
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товар (NOW ONLY £160): 

 

Рис 2.3. Приклад використання прислівника now у поєднанні із 

акціональними дієсловами (GO). 

Гіперпосилання, що містять акціональні дієслова у поєднанні із 

прислівником now мають певні особливості. Традиційно, відповідно до їхніх 

функцій, усі гіперпосилання поділяються на навігаційні та референційні. 

Навігаційні гіперпосилання вважаються засобами орієнтації співвідносними з 

індексами в традиційних текстах (у ТОТ це, наприклад, посилання UP / DOWN 

(page) – Т. Б.). Референційні гіперпосилання зв’язують референцію у вузловому 

тексті і не можуть бути підпорядковані ієрархічним відносинам або відносинам 

еквівалентності (наприклад, посилання ALTERNATIVES здійснює референцію 

– Т. Б.) [227, с. 7]. Зазначене ж посилання, що дозволяє читачу здійснити певні 

реальні дії у момент читання тексту, тобто придбати товар за допомогою 

переходу за посиланням, не належить до жодної з груп. Тому наведену 

класифікацію можна доповнити, виділивши окрему групу гіперпосилань – 

акціональні, тобто такі, користуючись якими у гіпертексті, адресат здійснює 

реальні дії (наприклад, купівлю товару) під час прочитання тексту. Сюди 

потрібно віднести також такі посилання, як ADD TO CART або ADD TO BAG, 
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яке дозволяє покупцю покласти товар у свій кошик, що є еквівалентом 

реального кошику в супермаркеті, а також PRE-ORDER, LIKE, SHARE, VIEW 

LARGER IMAGE та деякі інші. 

При використанні повнозначних слів та словосполучень як джерел 

гіперпосилань, між джерелом і об’єктом гіперпосилань виникає відношення, 

яке можна назвати несуворою відповідністю. У випадку з нелінійним 

гіпертекстом, джерело посилання – це одночасно і частина зв’язного тексту, і 

певний референціальний засіб, що семантично співвідноситься з іншим 

текстом, вказуючи на нього. Якщо місцем текстотворення є гіпертекстове 

середовище, то такий текст містить більшість посилань цього типу. Саме в 

цьому випадку посилання представлені дієслівними формами, що рідко 

зустрічається при перенесенні книжного тексту у мережу [72]. Характерним 

доповнюючим елементом гіперпосилань, преставлених дієсловами, у ТОТ 

(окрім прислівника now) є прийменник in, оскільки він виражає певне залучення 

до спільної співпраці, а також, що безпосередньо важливо для дейксису, 

спрямовує дію у бік та на користь адресата (LOG IN, SIGN IN, NEW IN). 

Важливість прийменника у структурі гіперпосилань можна пояснити на 

основі гіпотези Л. Талмі [327]. Його трактування „руху” включає як поняття 

„процесу пересування”, так і поняття „місцезнаходження”. Дослідник 

запропонував подвійну типологію мов світу з точки зору на первинні 

граматичні значення опису „основного змісту” ситуації руху. З точки зору 

спрямованого руху, англійська мова належить до групи „сателітних” мов, 

оскільки в ній переважають дієслова, які вказують на факт руху, а також часто і 

на спосіб руху, але без жодної вказівки на напрямок – наприклад go, walk, run, 

fly, crawl, limp, dash… Ці дієслова поєднуються із так званими „сателітами”, які 

вказують саме на напрямок руху, наприклад, walk IN, OUT, ACROSS, 

THROUGH…, утворюючи фразові дієслова в англійській мові. 

Що стосується прислівника then, то у дискурсі цей ДЕ часто є часовою 

точкою відліку явищ у минулому, у той час як для ТОТ найважливішим є саме 

момент спілкування або деякі майбутні події. У цьому контексті варто 
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наголосити, що, коли цей прислівник вживається як обставина часу, його 

дейктична функція змінює часову референтність, оскільки він виражає часову 

співвіднесеність не із ситуацією спілкування, а із ситуацією, про яку йде мова, і 

передає послідовність подій. Наприклад: 

Personalised Heart-Shaped Slate Cheeseboard – Sweet Dreams 

If the idea of being surrounded by a giant baked Camembert would make all of 

their dairy-filled dreams come true, then it sounds like you've got a cheese lover 

on your hands! (GP) 

У цьому ТОТ прислівник then визначає зверненість до певної 

гіпотетичної майбутньої ситуації, у якій потенційний покупець може 

насолодитися пропонованим товаром. Загалом, прислівник then рідко 

вживається у ТОТ (лише у 3,9 % усіх проаналізованих текстів), переважно 

стосовно зображеної у тексті уявної ситуації, яка б свідчила на користь 

необхідності придбати пропонований товар / послугу. Те саме стосується й 

інших прислівників, які виражають час, що передує центру координації. 

Натомість, на сайтах онлайн магазинів можна часто зустріти інші 

прислівники, що позначають момент, який іде за центром часової координації, 

зокрема later та soon: 

Handmade Wooden Foot Massager 

Journey of a thousand miles may begin with a single step, but your feet still have 

to walk the other 1,999,999. Soon, you'll want a few sessions with our handmade 

wooden foot massager. Later, its 10 ridged, ribbed, and knobbed rollers can 

knead those protesting foot muscles, tendons, and ligaments until they purr. Your 

happily humming nerve endings will send the message through your entire body 

to your brain, which will form the thought (UG). 

Прислівники часу можуть також зустрічатися у такий комбинації: Tarina 

Tarantino Lucite Two-Color Bracelet. Available in several color combinations – new 

colors for fall! Photos of new colors are coming soon (JB). У наведеному ТОТ у 

семантиці дієслова come міститься дейктична вказівка на наближення у часі до 

мовця, а час Present Continuous у поєднанні з дейктичним прислівником soon 
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підкреслює наступність певного моменту відносно центру часової координації. 

Дейктики відіграють важливу роль у транспозицій них можливостях 

теперішнього часу індикатива. При транспозиції дейктичні елементи 

виступають у ролі прагматичних операторів темпоральних значень дієслова. 

Дейктики допомагають уточнити значення теперішнього часу [278, с. 24]. 

Прислівник soon вживається автором для того, щоб формально скоротити 

часову дистанцію, додатково зацікавити читача можливістю невдовзі побачити 

інші фотографії. У ТОТ традиційна часова шкала now / then є модифікованою, і 

її можна замінити іншою – now / soon (later). При цьому soon (later) має значення 

подій, віддалених у часі від центру координації, тобто моменту спілкування, 

одночасно виступаючи закликом до нового етапу спілкування між продавцем і 

користувачем сайту, коли покупець знову зайде на сайт, поцікавитися 

фотографіями, наявність яких обіцяє продавець. 

Серед інших дейктичних прислівників, що зустрічаються у ТОТ, можна 

виділити також різні вказівки на майбутній час доставки товару (розміщується, 

як правило, після основної частини і характеристик товару у підрозділі „Ціна і 

умови доставки”). Наприклад: Next working day delivery available / Delivery 

possible within 24 hours / Availability: Ships in 4-6 weeks. У наведених прикладах 

ДЕ виконують власне дейктичну та інформативну фунції. 

Особливим аргументативним потенціалом володіє темпоральний дейктик 

always. У проаналізованих текстах він частково втрачає дейктичне значення. За 

нашими спостереженнями, адресант вживає цей ДЕ з метою викликати у 

адресата позитивне ставлення до певного товару або послуги. Розглянемо такий 

приклад: 

Geuther baby bouncer Rocco 

... a comfortable and safely reclining area for your little darling is given. Your 

little sunshine will be integrated in the family life from the very first day, also 

during the meals it is always there (KR). 

В описі дитячого стільця автор намагається підкреслити важливість 

придбання цього аксесуару для інтеграції дитини у сімейне життя з перших днів 
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після народження. За допомогою вживання прислівника always у традиційному 

сполученні (to be always there) створюєтся ідеальна модель результату 

використання пропонованого товару. Ефект переконання підсилюється за 

допомогою варіативних номінацій дитини потенційного покупця у поєднанні з 

присвійним займенником (your little darling, your little sunshine). 

Отже, ДЕ із значенням темпоральності (вказівки на певний момент у часі) 

зустрічаються у структурі проаналізованих ТОТ як з метою орієнтації 

потенційного покупця стосовно певних умов продажу (доступності доставки) 

товару або послуги, так і в стратегіях переконання. Останній випадок 

представляє собою явище вторинного дейксису. 

 

2.1.3. Транспозиція засобів локативного дейксису  

Досліджуючи властивості Інтернет-дискурсу та, зокрема електронних 

текстів, ми вже відзначали їхню багатовимірну просторову організацію – 

гіпертекстуальність або нелінійність. У контексті вивчення віртуальної 

реальності – середовища існування текстів у всесвітній мережі – потрібно 

уточнити і поняття кіберпростору. Сьогодні можна знайти декілька десятків 

визначень поняття кіберпростору, кожне з яких по-своєму правильно 

характеризує цей феномен: „гіперінформаційний”, „екстрапсихічний”, 

„гнучкий гіпертекстовий простір”, „інфокосмос”, простір „етичної 

стабільності”, „простір можливостей розвитку”, „простір, населений іншими”. 

Передусім, поняття кіберпростору відображає сприйняття Інтернету як 

простору, тобто місця, де можна перебувати. Звідси і спроби деяких 

дослідників, творців інформаційної продукції картографувати кіберпростір та 

виміряти його відстань [69, c. 69]. 

Увесь кіберпростір сьогодення пронизаний глобальними та локальними 

інтертекстуальними зв’язками. Під час інформаційного запиту інтертекстуальні 

зв’язки актуалізуються, і користувачі отримують доступ до необхідних текстів 

[68, с. 112]. Інтертекстуальність актуалізується у кіберпросторі в таких проявах 

[126, с. 61–66]: 
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- формування глобального текстуального (та інтертекстуального) простору 

віртуального характеру; 

- стрімке зростання ступеню відкритості текстів та можливість швидкого 

автоматичного виявлення експліцитних міжтекстових зв’язків; 

- наявність гіпертекстуальності як іманентної властивості Інтернет-

середовища; 

- зростання значущості категорії діалогічності під час спілкування у 

кіберпросторі; 

- зміна ролі одиниць (фігур) інтертексту, зокрема збільшення питомої ваги та 

кількості функцій цитацій та цитат; 

- розширення комунікативного простору прецедентності та стрімке зростання 

кількості посилань на прецедентні феномени. 

У кожного конкретного тексту (фотографії, опису, посилання тощо – у 

найширшому значенні – інформаційного фрагменту) в усьому просторі 

віртуальної мережі є своє визначене місце. Це надзвичайно важливо, оскільки 

користувач має орієнтуватись, куди він бажає перейти з певної сторінки. Він 

має розуміти загальну структуру сайта та бачити гіперпосилання, які б 

відповідали його потребам. Сайт має чітко ідентифікувати себе на кожній своїй 

сторінці. Яке б гіперпосилання не обрав користувач, він повинен розуміти, що 

він перебуває на певному сайті, ще не вийшов за його межі. Для цього на кожній 

сторінці сайту Інтернет-магазину зазвичай розміщений логотип чи загальна 

назва сайту (компанії виробника). 

Оскільки комерційний сайт являє собою простір розміщення текстів-

описів товару, для того, щоб орієнтуватися у просторі, необхідні певні 

координати. Тому кожен електронний ТОТ супроводжується низкою 

вербальних символів, що забезпечують орієнтацію користувача комерційного 

Інтернет-сайту у кіберпросторі і складають блок об’єктивної орієнтації 

користувача, оскільки до структури гіпертексту входять також гіперпосилання 

або лінки: 
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Рис. 2.4. Приклад функціонування гіперпосилань. 

Особливого значення у блоці орієнтації користувача сайта набувають 

дейктичні прийменники, представлені як навігаційні інтратекстові 

гіперпосилання [227, с. 6-7]. Прийменники являють собою систему дейктичних 

засобів об’єктивної вказівки. Їх семантика відображає, безвідносно до суб’єкта 

мовлення, просторовий та часовий аспекти співвідношення подій, предметів, 

осіб, обумовлених реальною дійсністю. Прийменники являють собою тип 

несамостійної номінації, внаслідок притаманної їм синсемантики – здатності 

виражати значення лише у поєднанні з іншими мовними одиницями [84, с. 63]. 

Низка дослідників [84; 165; 51], визнаючи, що прийменник має власне 

лексичне значення і відображає явища позамовної дійсності, вважають, що 

прийменник не має номінативної функції, а лише дейктичну: прийменник 

„протиставлений іншим категоріям слів референціальним, не денотативним 

характером вираження лексичного значення” [165, с. 15]. 

Таке розширене розуміння дейксису веде за собою визнання усіх 

прийменників дейктиками та заперечення того, що просторові відношення 

можуть бути номіновані. Так, наприклад, об’єктивними дейктиками слід 

визнати такі прийменники, як in, on, near, across, оскільки кожен із них передає 

інформацію про розташування одного предмета відносно іншого. Однак у 

кожному випадку свого вживання незалежно від контексту, ці прийменники 

несуть у собі концептуальний зміст, а саме концепти „включення”, 

„співпадання і контакт”, „близьке розташування”, „перетинання”, як було 

показано у більшості робіт на цю тему [115; 329; 308; 307; 296; 295 та інші]. 

Дейктичні прийменники іноді називають конкретизаторами, оскільки вони 



113 
 

вказують на орієнтацію предмета чи особи у просторі. До таких елементів 

належать прислівники та прийменники down, up, out, in, away, to, back, forward, 

side, etc. Конкретизатори визначають місце того чи іншого слова у відповідному 

йому мікрополі: конкретизатори down / up відмічають рух, напрям вертикально, 

back / forward означають наближення / віддалення на горизонтальній осі [84, 

с. 59]. 

У ТОТ дейктичні елементи UP, DOWN, BACK, FORWARD, PREVIOUS | 

NEXT » (PAGE) є засобами орієнтації, співвідносними з індексами у 

традиційних текстах (орієнтаційна метафора). Тому відбувається своєрідна 

транспозиція значення деяких розрядів дейктичних елементів, які у гіпертексті 

поєднують у собі дві функції: первинну (локативну) традиційну функцію 

вказівки на місце користувача і / або місцезнаходження тексту у віртуальному 

просторі. На перший план для мовних засобів локативного дейксису виходить 

саме вторинна (у традиційному розумінні дейксису) функція так званого 

текстового / дискурсивного або наративного дейксису. 

Текстовий дейксис – поняття досить нове і ще не досить глибоко вивчене 

лінгвістами, оскільки дейксис найлегше вивчати на матеріалі діалогічного 

мовлення [213, с. 64]. Вважається, що текстовий дейксис – вторинне утворення, 

своєрідний переказ [5]. Вторинний дейксис є перетворенням первинного 

дейксису при зміні параметрів мовленнєвої діяльності. Мова йде про вживання 

дейктичних слів у ситуації, коли їх поява безпосередньо не мотивована 

природними умовами діалогічного мовлення (що передбачають перш за все 

наявність мовця та слухача, поєднаних часом мовленнєвого акту) [256, с. 11]. 

Текстовий (дискурсивний) дейксис – система вказівних відсилань до 

інших місць (ретроспективних і проспективних) цього самого тексту 

(дискурсу). Такими засобами є дейктичні елeменти на кшталт вище, нижче, 

далі, раніше. Дискурсивний дейксис забезпечує зв’язність тексту, віддзеркалює 

процес взаємодії мовця і слухача, позицію мовця [249, с. 90]. Дейксис тексту / 

дискурсу є референціальною властивістю, умовою зв’язності тексту на основі 

співвідношення мовних факторів із позамовними об’єктами [191, с. 244]. 
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Поняття вторинного дейксису вбачається доцільним, якщо позиція, з якої 

ведеться опис, представлена як певна трансформація позиції мовця. При 

вторинному дейксисі співвіднесення з мовленнєвим актом відбувається 

непрямим (опосередкованим) способом [256, с. 11]. 

У цьому випадку дейктичний центр, що зазвичай визначається як місце 

розташування мовця у момент висловлювання, зміщується на іншу людину в 

уявній ситуації [297, c. 6]. Стосовно цього різновиду дейксису також 

вживається поняття „дейктичної проекції” [241], притаманне описам та 

наративам [320, с. 579], яке доцільно застосовувати для інтерпретації ДЕ у 

електронних текстах. Це пов’язано з особливістю ІД, оскільки в ньому існує 

невідповідність місця текстотворення просторовій точці відліку розміщення (і 

прочитання) тексту в кіберпросторі. Дискурсивний дейксис має в основі 

метафоричне структурування часу і простору [297, c. 19]. О. В. Дєдова з цього 

приводу зазначає, що текстовий дейксис заснований на певній конвенційній 

метафорі, що прирівнює письмовий текст до фізичного простору і часу 

комунікативного акту. Дейктичним центром у цьому випадку є та точка тексту, 

в якій у даний момент знаходяться його автор і адресат [73, с. 745]. 

Проілюструємо явище зміщення дейктичного центру і вторинного дейксису на 

такому ТОТ: 

Alvi bedside cot 

Finally, your little sunshine is here! What needs your sweetheart now? 

Especially lots of love, closeness and very much warmth and security. 

The Alvi bedside cot is an ideal solution to be always calming close to your 

little angel (KR). 

Дейктичним центром цього ТОТ є не автор тексту (мовець), а його 

адресат – людина, що народила дитину. Момент народження дитини 

позначається як now, що стає для ТОТ основною точкою часового відліку, 

моментом у майбутньому (після народження дитини), у який виникне 

необхідність придбати пропонований товар. Час після народження дитини у 

ТОТ позначається як always і поєднується із часом користування товаром. 
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Локативність у цьому ТОТ представлена прислівником here, що вбачається 

місцем розташування читача і його дитини. Тобто, за допомогою дейктиків 

гіпертекст повністю заміщує традиційні дейктичні параметри „я-тут-тепер” на 

відлік у системі координат часу і місця адресата (читача тексту). 

Відношення, яке виражає прислівник місця та напрямку, є суб’єктно- 

предикатним відношенням, що реалізується за умови орієнтації на мовця, як на 

первинний центр мовленнєвої ситуації [146, с. 5]. Наприклад, на першій 

сторінці сайту міститься запрошення увійти до магазину: In the Baby online store 

kids-room.com you will find the widest range of high-quality children's and baby 

products...(KR). Формально, традиційне розуміння прийменника in „всередині 

простору” набуває значення занурення у світ електронних описів, поєднуючи в 

собі елементи традиційного локативного дейксису (у кіберпросторі сайту 

магазину) та текстового вторинного дейксису – всередину всієї множини 

текстів, розміщених на сайті. 

Значна кількість гіперпосилань на комерційних сайтах вербалізується саме 

завдяки дейктичним елементам (або мовним одиницям з елементами 

дейктичності). Дейктичні елементи, які традиційно відносять до мовних знаків 

локативного дейксису, також використовуються і в основній частині ТОТ. 

Демонструючи розмаїття у структурній організації, дейктична категорія місця 

по-різному представлена у природних мовах. У певних мовах, у тому числі й 

англійській, є дві категоріальні форми: дейксис близького предмета та дейксис 

віддаленого предмета [84, с. 51]. Слова типу „там” символічні, вони називають, 

так би мовити, геометричний простір, тобто те місце, що знаходиться навколо 

мовця в кожному конкретному випадку, і де знаходиться вказаний об’єкт [48, 

с. 83]. „Тут” вказує на позицію мовця в даний момент, а ця позиція може 

змінюватись від мовця і від мовленнєвого акту до мовленнєвого акту [48, с. 96]. 

Із вказівкою на певні просторові відношення пов’язані значення слів here 

„тут” і there „там”, протиставлені за тією ж ознакою, що й слова this та that. Ця 

вказівка може здійснюватися подвійно: безпосередньо самим словом (here чи 

there), або словом у супроводі вказівного жеста [139, с. 26]. Характер 
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відношень, що існують між просторовими межами, які виступають у ролі 

референтів слів here та there, дозволяє говорити про їхню скінченність та 

нескінченність, відповідно. Це означає, що якщо дефініцією слова here може 

бути „прагматично задана межа простору, який включає місцезнаходження 

мовця у момент кодування” [316, с. 78], то дефініцією слова there не може бути 

„прагматично задана межа простору, який виключає місцезнаходження мовця у 

момент кодування” [139, с. 26]. Наведемо конкретний приклад: 

(1) A superb climbing helmet that you’ll hardly want to take off. 

Mammut's El Cap represents a true departure from the somewhat undesirable 

helmet looks of yesteryear – here is a helmet that combines its safety and 

comfort with a great aesthetic (GO). 

(2) Messi Signed Boot 

Here is a personally signed boot from the great Lionel Messi (SD). 

Місце, вказане у наведених ТОТ як here, визначається не тільки 

наявністю пропонованого товару в Інтернет-магазині, але і його доступністю 

для придбання покупцем. Вживання цього прислівника переносить об’єкт 

продажу ближче до потенційного покупця, акцентуючи увагу на тому, що товар 

підходить покупцю за визначеними якостями. Вторинний дейксис є 

віртуальною вказівкою на основні параметри мовленнєвого акту, при чому 

ступінь віртуальності може бути різним: віртуальність може знаходити у 

конкретному тексті повну або часткову актуалізацію [256, с. 12]. 

Випадки вживання прислівника there є поодинокими: 

Your toddler will love travelling there in style on a Mee-Go Sit & Ride . The 

boards all have an anti-slip foot board with a removable seat and steering wheel 

and feature LED light up wheels to add fun to the journey.  Optional extra seat 

pads add comfort to the seat and safety harnesses ensure your little one is safe 

whilst travelling (MG). 

Дж. Лайонз визначає here та there описово як “in the vicinity of the speaker: 

not in the vicinity of the speaker” [318, с. 275]. Ч. Філлмор визначає here через 

this: “in this place”. This, у свою чергу, з наступним відповідним іменником 
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локалізує об’єкт на місці та включає мовця. Що стосується there, то, на думку 

Ч. Філлмора, не можна абсолютизувати його значення як “not in the vicinity of 

the speaker”, оскільки there може вживатися мовцем „для вказівки на будь-яку 

точку свого тіла”. В цілому значення here визначається як “in the same location 

as the speaker”, але межі here, за словами Ч. Філлмора, так само невизначені, як 

і межі іменника place. Нere може означати простір від точки до всесвіту. 

Місцерозташування слухача може бути включене у here або виключене з нього, 

в останньому випадку адресат знаходиться there. Ця різниця перегукується з 

інклюзивною та ексклюзивною формами множини we [303, с. 5]. „There – це 

якесь місце, яке може бути недалеко від мовця чи далеко від нього, але це місце, 

в якому не знаходиться мовець” [328, с. 72]. 

На сайтах онлайн магазинів переважно вживається визначник here, 

найчастіше на позначення самого сайту (у певних випадках окремої веб- 

сторінки). Наприклад: Important information: Your review will only be published 

here, and helps us to improve the quality of items we offer (KR). У кінці кожного 

опису товару містилася пропозиція написати відгук, при цьому місце публікації 

відгуку визначалося автором сайту як here, що у цьому випадку виступає як 

комбінований елемент локативного і текстового дейксису. За допомогою here 

уявлення простору носить свого роду точечний характер. Іншими словами, 

воно ніби зациклюється навколо якоїсь просторової точки і утворює „сферу” 

тої просторової орієнтації, яка близька до мовця, і тому наближує просторово 

позначену ділянку до просторового уявлення про таку ж зациклену сферу, яка 

виражається через this [132, с. 24]. Прислівник може також 

використовуватитися в іконічному  запрошенні увійти до віртуального 

магазину: 
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Рис. 2.5. Приклад орієнтаційної метафори (PW). 

В інших випадках прислівник here може вказувати на конкретну веб- 

сторінку, місцезнаходження користувача на сайті у певний момент часу. Адже 

на сайтах відомих магазинів є розгалужені каталоги товарів, такі сайти насичені 

різноманітними перехресними посиланнями на представлені категорії товарів. 

Наприклад: 

You are here: Home page > Living & Sleeping > All about sleeping > Baby 

sleeping bag (KR) 

Наведена вище послідовність каталогів вказує послідовність 

користування сайтом і називаєтся навігаційною стежкою. Навігаційні стежки, 

навігаційні ланцюги є допоміжним механізмом навігації, що використовується в 

інтерфейсах користувача. Його призначення полягає в тому, щоб надавати 

користувачеві можливість відстежувати своє місцеперебування у програмі або 

серед документів. В англомовній літературі цей термін має назву breadcrumbs 

або breadcrumb trails – „хлібні крихти” [341].  

Цікаво, що орієнтаційної функції набувають також іменники HOME / 

HOMEPAGE. Вони вживаються на позначення першої (головної) сторінки 

сайту, на яку користувач потрапляє за замовчуванням, увівши домен сайту в 

адресний рядок браузера: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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Home » Cots, Beds & Furniture » Cribs » Chicco Next 2 Me Side-Sleeping 

Crib Special Edition (PW) 

У наведеній навігаційній стежці місце користувача на сайті (ТОТ ліжечка 

для немовляти Chicco Next 2 Me Side-Sleeping Crib, що міститься у підрозділі 

ліжечка (Cribs), розділу меблі і ліжечка (Cots, Beds & Furniture) визначається 

стосовно головної сторінки сайту, позначеної HOME. Таким чином, перша 

сторінка сайту, що є частковим відповідником обгортки, назви та змісту 

традиційного книжкового видання, виконує не тільки інформаційну та 

естетичну, а й навігаційну фукції [72]. Ця сторінка виступає точкою відліку, від 

якої ведеться маршрут відвідування сайту користувачем: 

 

Рис. 2.6. Приклад навігаційного ланцюга (VR) . 

Окрім позначення сайту або однієї з веб-сторінок, прислівник here також 

може вживатися у гіперпосиланні CLICK HERE. Наприклад: We are easy to find, 

just two minutes from junction 26 of the M6, about 3 miles from Wigan town centre. 

Click here for a map and detailed directions (PW). На комерційних сайтах CLICK 

HERE вживається як короткий варіант гіперпосилання і може мати будь яке 

контекстуально обумовлене значення в залежності від того, перехід за яким 

лінком пропонується зробити користувачу за допомогою CLICK HERE. 

Значення дейктика here у структурі лінків передбачає, що сприйняття 

письмового тексту з екрану монітора надзвичайно поглиблює актуальність 

http://www.pramworld.co.uk/cots-beds-and-furniture
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графічного простору письмового тексту. У цьому випадку специфічна 

стилістика гіпертексту перетворює власне мовну одиницю в індексальний знак, 

що належить іншій семіотичній системі [73, с. 745]. 

До мовних засобів, які можна віднести до цього виду дейксису, належить 

іще один багатий значеннями та суперечливий семантичний розряд, який 

утворюють вказівні займенники. До нього включаются прономінативи, що 

об’єднані семантикою вказівки на предмет, ознаку предмета, кількість, різні 

обставини, за яких здійснюється дія чи протікає якийсь процес. Розрізняють три 

функції вказівних займенників, а саме – дейктичну, анафоричну та 

препаративну [160]. Дейктична функція вказівних займенників реалізується в 

ситуаційному та текстуальному дейксисі [168, с. 178]. В обох випадках 

відбувається акт референції, інтерпретація якого, тобто ідентифікація 

референта, завжди залежить від ситуації конкретного висловлювання та її 

елементів. І в цьому розумінні головна функція дейктичного вказівного 

займенника – це його індексикальна функція, виконуючи яку дейктичний 

вказівний займенник пристосований до здійснення ідентифікуючої референції: 

у конкретній мовленнєвій ситуації вказівний займенник вказує на конкретний 

об’єкт, виділяє та вибирає його. Наприклад: 

Personalized Pink Leopard Stay Warm Sleeping 

Bag 

With its hot pink leopard design, this sleeping bag is 

sure to liven up any sleepover!... Including a stuff 

sack for carrying and easy storage, this sleeping bag 

is great for camping, sleepovers, or taking along to 

grandma's (AB). 

Рис. 2.7. Приклад створення дейктичної проекції товару через вживання 

вказівних займенників (AB). 

Вказівні займенники у ТОТ формують у свідомості реципієнта образ 

товару, що знаходиться на полиці віртуального магазину, вписуючись у 

структуру ТОТ як вказівка на товар / послугу і створюючи дейктичну текстову 
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проекцію. Відбувається трансформація (заміщення) реальної локації товару на 

місце розміщення фотографії або опису товару в онлайн магазині. 

Х. Диссел вважає, що всі мови мають два вказівних займенники: 

вказівний займенник із значенням близькості, що позначає об’єкт, який 

знаходиться поряд із дейктичним центром, та вказівний займенник із значенням 

віддаленості, який означає референта, що знаходиться на певній відстані від 

дейктичного центру [299]. Це чітко простежується на матеріалі англійської 

мови, в якій існує два вказівних займенники –– this / that, у дейктичному 

вживанні вони протиставлені за змістом приблизно як „ближній / дальній” (по 

відношенню до мовця). Головна комунікативна мета слів this / that однакова, а 

саме: виділити певний об’єкт з множини об’єктів, що маються на увазі 

(контекстуально обумовлені). Ця комунікативна мета може бути досягнута й 

іншими засобами, наприклад, змістовною дескрипцією. З іншого боку, 

вживання слів this / that може мати й інші комунікативні цілі, наприклад, 

вираження емоційної оцінки об’єкта. Одне й те ж слововживання може 

обслуговувати й декілька цілей одночасно. 

Стосовно питання про відстань (ступінь близькості), на якій повинен 

знаходитись об’єкт, що виділяється як this, у літературі існують різні точки 

зору. Так, R. Lakoff вважає, що об’єкт визначається як this за умови 

розташування його на відстані простягнутої руки, а також зазвичай той, що 

ближче знаходиться до мовця, ніж до слухача. That вживається по відношенню 

до об’єкта, що знаходиться далеко від мовця, і особливо тоді, коли 

позначуваний that об’єкт протиставляється іншим, ближче розташованим до 

мовця [313, с. 347-349]. 

І. Стернін зазначає, що вказівні займенники this та that втрачають 

протиставлення за ступенем віддаленості від мовця, якщо виділений предмет 

знаходиться на відстані простягнутої руки від мовця [245, с. 17]. В останньому 

випадку вказівні займенники втрачають просторові семантичні ознаки та 

вживаються взаємозамінно та, як відмічає Дж. Лайонз, набувають негативної 

оцінки, мовець ніби відштовхує позначуваний предмет від себе [320, с. 677]. 
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Саме через свою здатність набувати негативного оцінного значення 

вказівні займенники that / those рідше вживаються у ТОТ (лише у 17,5% 

досліджених ТОТ). Наприклад: The Thing-a-Majig Safari Nappy Stacker is perfect 

for storing those many nappies you will need …(KC). У цьому ТОТ займенник не 

тільки вказує на віддаленість події у майбутньому (та на кількість, яка 

знадобиться), але й набуває негативного оцінного значення, тому що вживається 

для підкреслення проблемності ситуації (завелика кількість підгузків, яку 

нікуди покласти). Придбання описуваного товару при цьому пропонується в 

якості шляху вирішення проблеми. Тобто, вказівний займенник поєднує 

функцію вказівки на віддалену у часі подію з негативним оцінним 

компонентом. 

Хоча, часто трапляються і випадки, коли that / those набувають у ТОТ 

позитивного оцінного значення: 

Our 14K yellow white gold Diamond Toe Baby Shoe Pendant is a great reminder 

to take time and enjoy those precious steps your children take every day (AB). 

У наведеному ТОТ за допомогою дейктичних елементів (our pendant for 

your children) створено зв’язок між потребою покупця та товаром компанії. 

Додатковий аргументативний потенціал належить вказівному займеннику 

those, який у поєднанні з прикметником precious набуває виразно позитивного 

оцінного значення, виступаючи вагомим аргументом на користь купівлі 

пропонованого товару. 

Що стосується вказівних займенників this / these, то ці ДЕ дуже часто 

зустрічаються в ТОТ (у 76,3% від усіх проаналізованих ТОТ). Важливість 

вказівних займенників для адекватного конструювання та сприйняття текстів 

досліджуваного типу пояснюється психологічними особливостями опису 

ситуації. Вказівні займенники надають зручнішу можливість означення 

предмета через вказівку, а не через називання [48, с. 82], що дозволяє скоротити 

обсяг тексту і полегшити його сприйняття, створити своєрідну дейктичну 

проекцію товару, що знаходиться тут і зараз – у наявності у віртуальному 

магазині. При побудові тексту найважливіше місце належить встановленню 



123 
 

різних видів відносин – смислових, логічних, понятійних, тематичних тощо, 

між об’єктами у межах даного тексту. В цьому сенсі спостереження (проби на 

заміщення) доводять, що повні номінації утруднювали б комунікативний 

процес, зважаючи на необхідність повного означення елементу тексту [257, 

с. 47]. 

Можна виділити декілька основних функцій займенників this / these у 

ТОТ, основна з яких – це вказівка на предмет або послугу, що представлена для 

продажу, й у більшості текстів знаходиться прямо перед очима потенційного 

покупця (на фотографії) у момент комунікації: 

Ladies Black Scarf & 

Glove Gift Set  
 £ 9.99 

 
This stylish black scarf and glove set would make a lovely 

gift. It is presented in a beautiful gift box (AL). 

 

Рис. 2.8. Приклад створення дейктичної проекції товару через вживання 

вказівних займенників (AL). 

Це створює у свідомості реципієнта дейктичну проекцію товару, як 

такого, що доступний у віртуальному магазині. Дейктична референція в режимі 

вторинного дейксису орієнтована на іншу особу, що імпліцитно чи експліцитно 

присутня у тексті і представляє мовця [256, с. 19]. У випадку з ТОТ центральну 

позицію може займати позиція об’єкта опису із властивими йому 

характеристиками. Займенник при цьому може вживатися у поєднанні з назвою 

товару. Наприклад: 

(1) Girls Star Print Tankini in Navy 

Great for pool or beach, this tankini set will make sure she looks stylish in the 

sun (ADM). 

(2) Jamie Rae Hats Flower Sun Hats These floppy hats with big beautiful 

flowers come in solid colors and with polka dots, as shown (JB). 
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Між вказівним займенником та іменником може стояти також прикметник 

із позитивною конотацією, як от в останньому з наведених прикладів. 

Найчастіше зустрічаються прикметники з яскраво вираженим позитивним 

значенням: Pops of bright green, amazing orange and blue accent this sweet colorful 

nursery (KC). 

Займенники this / these також можуть позначати пропонований у ТОТ 

товар, коли вживаються самостійно, без іменника: 

Girls 3 Pack of owl Vests in Cream & Pink 

Essential underwear for little girls in pure natural cotton. To make these extra 

comfy, we’ve elasticated the straps… (ADM). 

У наведеному прикладі вказівний займенник these вживається без 

іменника. З одного боку, назва товару не повторюється, а з іншого – при прямій 

вказівці на описуваний товар робиться своєрідний наголос на винятковості 

пропонованого товару. У багатьох текстах спостерігається кількаразове 

вживання вказівного займенника, спочатку у поєднанні з назвою товару, а 

вдруге – окремо, з прикметником у постпозиції: Rachel Weissman Flora Fabric 

Headband with 3 grosgrain daisies! This headband features three grosgrain flowers 

with rhinestone centers. This is versatile enough for schools or dressier occasions 

(JB). 

Як бачимо з усіх наведених прикладів, дейктичне вживання this / these у 

цих ТОТ – це ще й вживання в комунікативній ситуації як логічно первинного 

об’єкта, виділеного з класу, що доповнюється описами різних функцій та 

позитивних характеристик. У багатьох ситуаціях вказівний займенник 

поєднується із певною позитивною якістю пропонованого товару (this is 

versatile, these extra comfy), що дозволяє говорити про стратегічне застосування 

цього ДЕ з метою аргументованого впливу на покупця товару. 

Типовими для ТОТ є вживання вказівних займенників у сполученнях типу 

this product, в яких назва товару замінюється на назву всього класу, що дозволяє 

авторові уникнути повторення: 

Babystyle Lux 3in Fabric Echo Black 
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This product is available as a pre order, this means we do not currently have 

the item in stock. You can place an order for this product now (KC). 

У наведеній частині ТОТ міститься інформація про умови доставки товару. 

Ця частина ТОТ є менш експресивною, ніж власне опис товару, тому автор 

намагається уникнути непотрібної концентрації уваги на назві товару або 

емфазуванні його винятковості. 

Отже, у більшості досліджених ТОТ вказівні займенники окрім здійснення 

функції референції з товаром / послугою, що описується в ТОТ, набувають 

експресивності та емоційної забарвленості, що свідчить на користь важливості 

цих ДЕ для досягнення стратегічної комунікативної мети комерційних 

оголошень. 

  

 2.2. Мовні одиниці з елементами дейктичност 

Спираючись на проаналізований теоретичний матеріал, до мовних 

одиниць з елементами дейктичності можна віднести окремі прик метники, 

артикль та певні дієслова. До цієї групи ми зараховуємо такі одиниці, які 

реалізують функцію дейктичної референції за певних контекстуальних умов 

або у конкретних сполученнях. Не можна не відзначити, що упродовж багатьох 

років вивчення дейксису лінгвісти приділяли мало уваги дейктичному 

вживанню повнозначних частин мови. Дослідження в основному проводились 

на основі займенників та іноді прислівників. 

 

2.2.1. Артикль 

Дейктичні відношення виражаються по-різному в різних мовах, тому 

система дейксису в англійській мові принципово відрізняється від системи 

російського та українського дейксису перш за все тим, що в англійській мові 

для вираження дейктичних відношень існує спеціальний клас слів – артиклі. 

Оскільки для дейктичного відношення характерне співвіднесення з особами чи 

предметами, що знаходяться у тій чи іншій співвіднесеності з мовцем, артикль 

виступає особливим засобом дейктичного вираження в англійській мові [13, 
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с. 5]. Наведемо приклад тексту-опису товару із численним вживанням артиклів: 

Lightweight and waterproof leather walking boots - a well-loved classic, now updated 

and refined. 

 

For 2015, Berghaus have combined with the Brasher footwear company 

to bring you updated, refined versions of Britain's best-loved walking 

boots. 

 

The Brasher's classic walking boots are now made under the Berghaus brand, so 

you're assured of the quality you're used to from both these trusted names. 

 

The Berghaus Hillwalker II GTX  has been refined 

and improved by using super-soft Pittard's leather, but 

boasts the same comfort and support that has made it 

one of Britain's favourite walking boots. They're 

perfect for hikes or recreational walks in the British 

countryside (GO).   

 

Рис. 2.9. Приклад організації тексту-опису товару із артиклями (GO). 

За В. О. Виноградовим артикль – граматичний елемент, який виступає в 

мові у виді службового слова або афікса і служить для вираження означеності-

неозначеності категорії (іменникової), тобто виду референції. Питанню 

теоретичного осмислення артикля, класифікації його різновидів та випадків 

вживання приділяється певна увага з боку лінгвістів вже протягом багатьох 

років. Один із видатних англістів О. Єсперсен розглядав його на рівні з іншими 

частинами мови [85]. Відома робота У. Коллінсона “Indication. A Study of 

Demonstratives, Articles and Other “Indicators” ставить у центр уваги проблему 

дейксису, причому дейксису як „дейктичного слова” [293], а отже, артикль 

також відноситься до системи дейксису. Дж. Лайонз також пояснює, у чому 

полягає зв’язок означеного артикля із вказівним займенником у контексті 

розуміння категорії дейксису [317, c. 61-83]. Як відомо, артикль існує не в усіх 

мовах. У „артиклевих” мовах кількість артиклів може бути різною – від одного 

до трьох та більше. Найпоширенішою є потрійна система, що складається з 

означеного, неозначеного та нульового артиклів [44, с. 38]. Систему артиклів 

англійської мови складають означений та неозначений артиклі. Означений 

артикль показує, що предмет, який позначений іменником мислиться як відомий 
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та конкретний, що виділяється із класу однорідних із ним предметів. Зрозуміти 

сутність означеного артикля можна лише протиставляючи його неозначеному 

артиклю, тобто артиклю, який показує, що предмет, позначений іменником, 

мислиться як той, що належить до даного класу предметів. Означений артикль 

не міг би існувати, якби не було неозначеного артикля, який чітко йому 

протиставляється у системі дейктичного розмежування чи розрізнення 

предметів у висловлюванні [13, с. 6]. Аналіз праць В. О. Виноградова, 

В. М. Ярцевої, С. Г. Ахметової дозволяє визначити такі найголовніші функції 

означеного артикля: функція індивідуалізації, анафорично-сполучна, 

обмежувальна та родова або узагальнююча. 

Загалом, для системи артиклів англійської мови головним є означений 

артикль, що вживається з найбільш повним збереженням його первинного 

лексичного значення, а саме зі значенням „той”, що відомий мовцю. Таке 

вживання означеного артикля має особливо важливе значення для зіставлення 

з безартиклевими мовами, тому що у цих випадках найлегше встановити прості 

співвідношення, наприклад: 

(1) Quinny Moodd Stroller 

The Quinny Moodd unites flexibility, mobility and a chic design. The 

sophisticated chassis ensure a perfect road ability and high maneuverability 

(KR). 

           (2) The lightweight harnessed booster 

The Graco Endure harnessed booster will grow with your child and can be 

easily moved from car to car (GR). 

Наведені ТОТ дитячих візочків починаються саме із означеного артикля, 

що передує назві товару. У такий спосіб здійснюється референція до товару, 

представленого у тексті, який постає як відомий потенційному покупцю (в 

тексті (1) назва товара вперше вже згадувалася в заголовку цього ТОТ). Власні 

назви, які взаємодіють із дейктичними одиницями та означеними дескрипціями 

зараховують до номінативних засобів надситуативного орієнтування мовної 

особистості в дискурсі [208, с. 100]. Означений актикль вживається за умови, 
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що мовець хоче вказати слухачу, що мова піде про предмет йому вже відомий. 

Назва, таким чином, вживається у значенні, яке не вимагає актуалізації в силу 

попереднього досвіду слухача. Використовується означений артикль, що 

виконує в даному випадку функцію ідентифікації, відсилаючи слухача до 

знайомого предмета чи знайомих індивідуальних предметів [256, с. 10]. 

Комунікативна функція полягає у використанні артиклів (як і вказівних 

займенників) як дейктичних засобів орієнтації акту мовлення [181, с. 248]. Вони 

вказують на характер співвіднесеності висловлення з відповідними об’єктами і 

суб’єктами комунікативної ситуації [13, с. 1; 253]. Основне їхнє призначення 

полягає в ідентифікації та диференціації предметів і явищ, які сприймаються і 

відтворюються в мовленнєвій ситуації [108, с. 58]. На відміну від вказівних 

займенників, означений артикль передбачає орієнтацію на адресата. У 

звичайних випадках вживання артикля дає змогу зрозуміти, що мовець 

передбачає здатність слухача ідентифікувати об’єкт, про який іде мова [256, 

с. 10]. 

Розглянемо ТОТ, який побудований на основі влучного стратегічного 

вживання означеного та неозначеного артиклів: 

(1) The Prologic Comfort Thermo Suit comprises a jacket and bib and braces, 

giving you total weather protection. 

(2) The jacket has a removable hood with a wired peak for the best possible 

field of view, and full length storm flaps to keep out wind-driven rain. Comfort 

comes from the microfleece lining and adjustable waist and cuffs, while the 3 

outer and 1 inner pocket allow you to keep those fiddly bits and pieces dry and 

safe. 

(3) The bib and braces use wide elasticated suspenders with strong buckles, and 

have an elasticated back for a perfect fit. The ankle cuffs have a wide zipped 

gusset with a hook and loop strap that makes it much easier to get them on and 

off, and the fleece-lined handwarmer pockets and a neat addition for overcast 

days. The inner pocket has a hook and loop tab to secure any valuables, while 

the front fly zipper is a must-have for fishing in cold conditions (GO). 



129 
 

У першому реченні назва товару (термокостюму) подається з означеним 

артиклем, а три складові частини товару вводяться через неозначений артикль 

(a jacket and bib and braces). У цьому випадку функція означеного артикля 

полягає в тому, щоб вказати на намір мовця здійснити одиничну референцію, 

тобто ідентифікувати для адресата об’єкт. Далі структура тексту вибудовується 

на основі двох точок відліку – кожний із наступних абзаців починається з назви 

вказаних у першому абзаці частин товару, що стратегічно розміщені на початку 

речень із означеним артиклем як антисидентом. У кожному з абзаців міститься 

по декілька словосполучень (більш детально – назв частин пропонованого 

товару), поєднаних із означеним артиклем. Кожна з виділених складових 

частин товару є його позитивною якістю, а вживання кожної частини окремо з 

артиклем дозволяє авторові тексту вводити деталі опису товару, створюючи 

ефект обізнаності з ними потенційного покупця. Увага читача фокусується і 

закріплюється поетапно спочатку на об’єкті, потім на його складових частинах, 

а потім на окремих деталях кожної з цих частин. 

Ціле Елементи 

The Prologic Comfort Thermo Suit the jacket 

the bib and braces 

The jacket the microfleece lining and adjustable 

waist and cuffs 

the 3 outer and 1 inner pocket 

The bib and braces the ankle cuffs 

 the fleece-lined handwarmer 

 the inner pocket 

the front fly zipper 

Артиклі англійської мови використовуються для зміщення і фіксації 

дейктичної орієнтації спілкування [13, с. 8], тобто такої направленості 

мовлення, яка вказує на характер співвіднесення висловлення з відповідними 

особами або предметами. Своєрідність артиклів полягає в тому, що вони не 

просто надають мовленню ту або іншу дейктичну орієнтацію, а існують для 
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того, щоб мовець міг зміщувати і фіксувати її. Значення артикля в розгорнутому 

мовленні виявляється у своєрідному зміщенні спрямованості всього твору 

мовлення на ідентифікацію [13, с. 9]. 

Таким чином, вживання означеного артикля, що передує назві товару, 

дозволяє авторові оголошення конкретизувати об’єкт опису у свідомості 

потенційного покупця. Означений артикль у цьому випадку виступає засобом 

ідентифікації товару як такого, що відомий покупцю. 

 

2.2.2. Дієслова 

Повнозначні лексичні одиниці також можуть виражати дейктичні 

відношення. Закріплюючись за якоюсь типовою ситуацією, ці елементи 

модальності й конкретизатори мовленнєвого обміну делокутуються: їх вихідне 

лексико-семантичне значення втрачається через те, що стає основним 

ситуативне, прагматичне значення. Ідею дейктичності в значенні дієслів 

вперше висунув Ч. Філлмор [302; 303; 304]. До подібних дейктичних слів 

відносяться дієслівні пари come / go, bring / take, в яких вибір одного із членів 

пари залежить від співвіднесеності дії та місцерозташування мовця: come і bring 

передають дію, направлену на мовця, go і take –– від нього. Дієслівний дейксис 

є однією з маловивчених проблем сучасної лінгвістики. Дієслова найповніше і 

найоб’ємніше виражають саме категорію переміщення [259]. Це пов’язане ще 

й з тим, що у ситуації руху суттєвим є не лише місце, але й час: рух передбачає 

не момент, а обов’язково період часу, він розгортається у часовому інтервалі. 

Вперше проблему дейксису, сформульовану як „займенниковість”, для 

дієслів поставив А. І. Смирницький [236]. Вказівка на наявність дейктичних 

ознак у семантиці дієслів міститься також у низці робіт таких лінгвістів, як 

Ч. Філлмор, І. Кларк, О. В. Падучева, О. В. Кравченко, Я. В. Олзоєва, 

С. А. Моїсеєва, І. В. Коровіна. Дослідження дієслівного дейксису свідчать про 

те, що просторовий дейксис притаманний не лише займенникам та 

займенниковим прислівникам, але й дієсловам певних лексико-граматичних 

груп: дієсловам руху, дієсловам розміщення у просторі, дієсловам впливу, 
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дієсловам пересування у просторі [279, с. 1]. 

Як відмічається у дослідженнях дієслівного дейксису просторовий 

дейксис найкращим чином (як у якісному, так і у кількісному відношенні) 

реалізується саме дієсловами зі значенням направленого руху. Параметр „рух” 

виражений у дієсловах в якості різних варіантів, що розкриває складну систему 

зв’язків та відношень у межах цього параметра. Так, вказівка напряму руху у 

процесі номінації даної дії здійснюється шляхом взаємодії дейктичної семи з 

називною, а саме: з ознаками суб’єкта та об’єкта руху і з певними 

семантичними ознаками, причому частіше з напівдейктичними ознаками 

початкового та кінцевого пунктів руху. Сукупність та взаємодія цих 

семантичних ознак складає дейктичний компонент значення дієслів руху [84, 

с. 64]. 

Серед повнозначних слів дієслова направленого руху є „тією категорією 

лексичних одиниць, у семантиці яких, складно переплітаючись, взаємодіють 

називні та дейктичні функції слова. У смисловому змісті дієслів руху більше, 

ніж в інших семантичних сферах, міститься дейктичне значення, що відображає 

ніби точку зору мовця, суб’єкта мовлення, з урахуванням деяких, а іноді й усіх 

координат мовленнєвого акту (суб’єкта мовленнєвого акту, адресата мовлення 

та реальної чи потенційної аудиторії слухачів, місця та часу мовленнєвого акту” 

[260, с. 193]. 

У класі англійського дієслова відображаються усі три види дейктичних 

категорій: дейксис особи, місця та часу. Однак встановлено, що з трьох видів 

дейксису найпоширенішим у дієсловах, як одиниця номінації сучасної 

англійської мови, є просторовий дейксис [279]. Детальніше зупинимось на 

найяскравіших дієслівних дейктиках come (приходити), go (уходити), bring 

(приносити), take (забирати) та give (давати), яким притаманний дейксис у 

найвужчому розумінні як вказівка на мовця, точніше на місце, де знаходиться 

мовець [84, с. 65]. 

Дієслова come, bring, take, go, give відображають дейктичну опозицію за 

ознакою „наближення до мовця/віддалення від мовця”, причому на думку 
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О. Ерзінкян маркованими членами опозиції виступають дієслова come та bring. 

Марковані члени опозиції мають відмічений семантичний компонент 

„наближення до мовця”. Окрім того, go – нейтральне дієслово руху в тому 

розумінні, що його можна вживати там, де напрям руху нерелевантний. 

Значення дієслова come можна визначити як рух у напрямку до мовця/слухача в 

актуальний момент мовлення або у момент часу, описаному у висловлюванні, 

а також у напрямку до звичайного, вихідного їх місцеперебування [84, с. 66-67]. 

Аналіз вказаних дієслів можна знайти в роботі І. Кларк [292], де 

розглянуте їх поширене ідіоматичне вживання та виділені ще дві дейктичні 

категорії: категорія нормального стану та категорія оцінки. Основою для 

виділення цих категорій служить те, що при ідіоматичному вживанні дієслова 

come/go, bring/take означають не безпосередньо процес руху, а зміну стану. 

Дейктичним центром є не місце як таке, а нормальний стан людини, тобто такий 

стан, коли людина, будучи фізично та психічно здоровою, діє у відповідності з 

прийнятою в даному суспільстві нормою, робить те, що від неї очікують 

оточуючі. Так само, як і при позначенні безпосередньо процесу пересування, ці 

дієслова мають прямо протилежну спрямованість: come вживається для 

вираження зміни в сторону нормального стану, тобто позитивних змін, go 

виражає відхилення від нормального стану. У тих випадках, коли зміна стану 

викликана впливом якогось предмета чи особи, зміна у стані виражається 

дієсловами bring та take / send. 

Дієслово come може вживатися у ТОТ із вказівкою на наближення до 

дейктичного центру, як правило у контексті анонсування появи нових товарів, 

їх елементів, фотографій товару та додаткової інформації про нього. 

Наприклад: 

Tarina Tarantino Lucite Two-Color Bracelet. Available in several color 

combinations – new colors for fall! Photos of new colors are coming soon (JB). 

У наведеному ТОТ анонсується поява нового товару та його фотографій, 

що зробить їх доступними користувачу сайту, а отже дієслово виконує власне 

дейктичну функцію, позначаючи наближення у часі до адресата (дейксис зі 
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зміщеним дейктичним центром). Таке саме вживання можна прослідкувати й у 

випадках, коли на комерційних сайтах розміщуються фотографії товару з 

написом coming soon (тотожно до значення soon in stock). У цьому випадку 

вживання дієслова поєднує в собі елементи просторового та часового дейксису. 

Дослідники відносять дієслова руху як до актуалізаторів просторового, так і 

темпорального дейксису, тому що їхня семантика віддалення та наближення 

вказує на місце, хоча й вимагає уточнюючих елементів, а часова форма 

приблизно вказує на час вчинення дії [114, с. 79]. 

Звернімо увагу на темпоральну форму Continuous у наведеному прикладі, 

потенційовану актуалізатором soon, що надає йому ознаки футуральності. У 

функціональному (дискурсивному) плані значення темпоральних форм 

виявляються варіантними (контекстуально залежними) стосовно їх 

інваріантних значень як одиниць мовної системи. Віртуальне референтне 

значення темпоральної форми конвертується в мовленні в актуально-

референтне. У конкретній мовленнєвій реалізації істотну роль відіграють 

дейктичні елементи. Особливої ваги набуває взаємодія значень форм 

теперішнього часу індикатива, які актуалізують у мовленні семи теперішнього 

чи майбутнього системно-мовного значення цієї темпоральної структури. При 

цьому для позначення власне „теперішнього” необхідна додаткова вказівка у 

вигляді окремого дейктика чи відповідного контексту [278, с. 27]. 

У традиційних видах дискурсу умовою вживання англійського дієслова 

come вбачається дейктична орієнтація на одного з безпосередніх учасників 

комунікації – мовця або слухача: один із них або знаходиться у час мовлення у 

тому місці, до якого спрямований рух (тобто у місці призначення), або 

знаходився там у момент події, що описувалася, або буде знаходитися там під 

час події, про яку йде мова. Це умови звичайного діалогічного спілкування, 

коли має місце первинний дейксис. У наративі, де немає учасників комунікації, 

які співвідносять один із одним свої позиції, орієнтація на мовця заміщується 

орієнтацією на іншу особу [256, с. 16]. Дейктичний центр – це вихідна точка 

відношення, об’єкт – кінцева точка відношення, а основу дейктичного процесу 
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складає контекстозалежне спрямоване  відношення  [300, с. 20]. Отже, рух 

групи товарів, позначений на комерційному сайті як “coming soon” можна 

вважати двовекторним рухом, спрямованим, з одного боку, на фізичний рух 

товару в магазин у майбутньому часі, а з іншого боку, майбутня наявність 

товару в магазині передбачає доступність цього товару покупцю, а отже 

передбачає наближення товару до адресата (читача тексту, потенційного 

покупця) у просторі та часі. 

Найчастіше у ТОТ дієслова come та go зустрічаються у супроводі 

прийменника with. У цих сполученнях вони частково втрачають свою 

дейктичність та набувають значення „сполучуваності” або „відповідності” 

об’єкту опису з іншими товарами, що продаються на сайті. Відповідно, 

відображають спрямованість дії на об’єкт опису. Наприклад: 

(1) Minnetonka x Hello Kitty Girl's Moccasin: Black 

Minnetonka and Hello Kitty have teamed up to create this limited edition 

footwear collection for girls. And literally anything goes with Minnetonka x 

Hello Kitty moccasins! (SR) 

(2) Gudetama Kitchen Timer: Egg 

You'll never burn or overcook anything again! Use this super handy and 

adorable Gudetama kitchen timer to help prepare all your favorite dishes. This 

magnetic timer comes with 6 buttons (going clock-wise) (SR). 

Ці приклади демонструють вживання дієслів come with та go with, що 

застосовуються для включення у текст додаткової переваги товару (1 – goes 

with anything) або додаткових елеметів самого товару, які є його перевагою (2 – 

comes with 6 buttons). У такий спосіб Інтернет-магазин сподівається на 

ефективний спосіб впливу і подальшу купівлю цього товару. Звичайно ж цьому 

сприяють також інші дейктики, а саме вказівний займенник this та особовий 

займенник you, але їх роль полягає у вказівці на об’єкт (товар) та адресата 

(покупця). 

Підводячи підсумок, можна відзначити, що дейктичність дієслова не 

розкриває себе у повній мірі у досліджуваному типі дискурсу. 
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2.2.3. Прикметники 

Потенціальна здатність деяких прикметників виражати за певних 

контекстуальних умов дейктичні смисли не була предметом окремої наукової 

лінгвістичної розвідки. Хоча, у науковій літературі наявні тези про здатність 

прикметників (так само, як і іменників у деяких „дейктичних виразах” – last 

year, last month, next century) бути виразниками темпорального дейксису. До цієї 

категорії відносять такі прикметники: modern, up-to-date, present, imminent, 

future, ex, contemporary, new [321]. Тобто, це такі прикметники, які можуть 

позначати наближеність або віддаленість предмета від часового дейктичного 

центру, тим самим актуалізуючи у дискурсі вказівку на час у його відношенні до 

вихідного моменту. 

Використання мовних одиниць у межах різноманітних синтаксичних 

структур і конструкцій сприяє актуалізації їх додаткових модальних чи 

дейктичних характеристик, виникненню в них додаткових значень, а отже, їх 

транспозиції з цих категорій у категорію „дейктичної модальності”. У 

результаті транспозиції лексична одиниця, набуваючи нових „індексальних” 

значень, починає функціонувати в межах дискурсу, а не мови [118, с. 63]. 

Проведений аналіз дав змогу виокремити декілька прикметників, що 

часто вживаються у ТОТ та мають у них часткове значення дейктичної вказівки 

на час. Насамперед, це прикметники, які характеризують товар (його елементи, 

матеріал, з якого вироблено товар) як такий, що з’явився нещодавно: new та 

latest. Цим прикметникам належить особливе місце не тільки в основній частині 

ТОТ, а й при позначенні груп товарів у каталогах комерційних сайтів. Ось 

приклад каталогу одного із сайтів (http://www.gymboree.com): Collections: 

Unicorn University New, Fall Festival New, Cosmic Club, Eiffel Flowers, Safari 

Twirl. Як бачимо, дві групи товарів позначаються як New. Для багатьох сайтів 

характерним є також окремий розділ каталогу – NewArrivals. 

У словниках подаються такі найбільш типові дефініції прикметника 

„new”: 
 

http://www.gymboree.com/shop/girls-clothing/unicorn-university
http://www.gymboree.com/shop/girls-clothing/fall-festival
http://www.gymboree.com/shop/girls-clothing/fall-festival
http://www.gymboree.com/shop/girls-clothing/cosmic-club
http://www.gymboree.com/shop/girls-clothing/eiffel-flowers
http://www.gymboree.com/shop/girls-clothing/safari-twirl
http://www.gymboree.com/shop/girls-clothing/safari-twirl
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Oxford 

Dictionary 

produced, introduced, or discovered recently or now for the first 

time; not existing before 

Collin’s 

Dictionary 

Something that is new has been recently created, built, or 

invented or is in the process of being created, built, or invented 

Merriam- 

Webster 

Dictionary 

having recently come into existence , having been seen, used, or 

known for a short time 

Longman 

(DCE) 

recently made, built, invented, written, designed etc 

Як видно, у всіх наведених дефініціях цей прикметник визначається як 

такий, що містить компонент значення „наближення до часового дейктичного 

центру” (про що свідчить вживання у дефініціях прислівника recently). Тобто, 

якщо товар або каталог (група товарів) на сайті позначається як „new”, він 

виділяється в окрему категорію, що є ближчою у часі до потенційного покупця. 

Цей прикметник може розглядатися як такий, що „переносить” товар ближче до 

читача на часовій прямій, характеризує його як доступний, з одного боку. З 

іншого, товару ніби надається позитивна характеристика. Наприклад: 

The Dare 2b Mediator Cycling Jacket 

The jacket utilises the new Biomotion Reflective Technology which consists 

of ... (GO). 

У наведеному ТОТ один із елементів пропонованого товару позначається 

як новий. У цьому випадку інтегрується два компонента значення прикметника: 

1) дейктичний компонент – вказівка на близькість у часі до потенційного 

покупця (характеристика матеріалу як такого, що винайдений нещодавно та 

володіє сучасними характеристиками) та 2) компонент позитивної оцінки. 

Новий матеріал постає у тексті як такий, що володіє певними технологічними 

перевагами для потенційного покупця. 

„Індексальне” значення лексичної одиниці є тим компонентом її 

загального значення, що актуалізується в дискурсі під впливом синтаксичних 

структур та у поєднанні з іншими категоріями (наприклад, дейксису чи 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/invent
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модальності відповідно), а також є наслідком функціональної транспозиції, якої 

зазнає одиниця під час свого функціонування в мовленні [118, с. 63]. 

Іще одним прикметником із компонентом дейктичної вказівки у значенні 

є прикметник „latest”. У словниках подаються такі визначення: 

Oxford 

Dictionary 

of most recent date 

Collin’s 

Dictionary 

to describe something that is very new and modern and is better 

than older things of a similar kind 

Merriam- 

Webster 

Dictionary 

most recent 

Longman 

(DCE) 

the most recent or the newest 

Вже з наведених дефініцій видно, що прикметник „latest” містить 

дейктичну вказівку на наближеність до часового дейктичного центру та 

імплікує позитивну оцінність із поєднанням компонентів „найновіший”, що 

означає найкращий (сучасний, що пропонує переваги у порівнянні з 

попередніми варіантами). 

Проілюструвати поєднання дейктичності й оцінності у семантичній 

структурі прикметника „latest” можна у такому ТОТ: 

Harnessing the latest innovations in tyre technology, the egg® Stroller's 

robust puncture-proof tyres incorporate Tru-Ride Technology® which has 

been engineered for superior durability and performance, guaranteeing a 

smooth journey for your passenger on every outing (PW). 

У наведеному ТОТ через вживання прикметника latest з елементом 

дейктичної вказівки на наближеність у часі до потенційного покупця, умовно 

момент винайдення товару наближується до часового дейктичного центру: 

частини коліс дитячого візочка характезуються як такі, що мають певні 

переваги, зокрема здатність надати дитині спокійну подорож. Цікавим із точки 

зору дейктичності є значення іменника durability, що маючи так само позитивну 

http://www.ldoceonline.com/dictionary/recent
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оцінку конотації, навпаки, вказує на віддаленість від часового центру – 

довготривалу можливість користуватися товаром. 

Отже, для ТОТ характерним є вживання низки прикметників, що 

позначають товар / послугу (або групу товарів), як таку, що з’явилася 

нещодавно, а отже є ближчою до часового дейктичного центру. 

 

 

   Висновки до другого розділу 

 

Зважаючи на специфічність каналу комунікації та інші особливості 

електронного спілкування, дейксис у Інтернет-дискурсі набуває нових 

властивостей, оскільки змінюються традиційні категорії просторової 

детермінованості суб’єкта у багатовимірному кіберпросторі. Особливістю 

комунікації в мережі є розірваність моментів творення та сприйняття тексту та 

дистанційність учасників спілкування. За таких умов центр координації або 

точка відліку формува ння та сприйняття електронних текстів описів товарів, 

можливість указівки на особу, час та визначене місце у кіберпросторі, наявність 

адресата, його позиція „далеко / близько” у часі стосовно суб’єкта або події 

закладається за допомогою дейктичних елементів, оскільки дейктична 

референція, що в звичайному режимі спілкування орієнтована на актуальних 

учасників комунікації, у віртуальному спілкуванні може бути орієнтованою на 

іншу особу або предмет, відбувається зміщення дейктичного центру 

(вторинний дейксис). 

Особовий дейксис представлений у ТОТ особовими та вказівними 

займенниками, які є дейктичними елементами, що найчастіше вживаються у 

ТОТ (Додаток А). Ці класи займенників виконують дейктичну функцію 

референції до учасників акту комунікації. Так особовий займенник you 

забезпечує включеність дистанційного читача тексту до безпосереднього акту 

комунікації. Займенник We вживається на позначення групи осіб (продавців 

товару або послуги), до яких належить адресант (виробник та / або продавець 

товару), у той час як адресат до цієї групи не зараховується. 
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Присвійний займенник другої особи your часто вживається у поєднанні з 

іменниками на позначення назв осіб, вводячи до структури ТОТ іще одну особу, 

відповідальність за яку покладається на покупця (наприклад, your family, your 

little ones, your little dears, your little darling, your little sunshine, your Angel, your 

little bundle of joy, your child/children, your young lady, your little princess, your 

husband / wife, etc.). Особові та присвійні займенники третьої особи однини he / 

she / they / her / his / their слугують для розширення кола потенційних 

користувачів товару, включаючи в опис третю особу. 

Засоби темпорального дейксису в основній частині ТОТ можна поділити 

на дві основні групи у відповідності до виконуваних ними функцій. 

Прислівники зі значенням майбутнього часу (soon, later) виконують дейктичну 

фукнцію вказівки на час доступу до товару (отримання товару), а дейктичний 

прислівник always втрачає власне індексальне значення вказівки на час та 

вживається у ТОТ з метою створення позитивної оцінки пропонованого товару 

(можливості його довготривалого використання). Для прислівника now 

характерним є вживання у структурі акціональних гіперпосилань для 

здійснення реальних дій у Інтернет-магазині, а для прислівника then позначення 

моменту часу у майбутньому, пов’язаного із придбанням товару. 

Елементи локативного дейксису забезпечують орієнтацію користувачів у 

багатовимірному кіберпросторі та створюють у свідомості користувача сайта 

дейктичні проекції та відіграють роль базису при формуванні у реципієнта 

образу ситуації – купівлі реального товару у віртуальному магазині. Зокрема, 

вживання вказівних займенників this / these уможливлює здійснення вказівки на 

предмет або послугу, що представлена для продажу. Ці ДЕ створюють у 

свідомості адресата тексту дейктичну проекцію товару як такого, що є наявним 

у магазині і доступним для продажу. 

Прислівники here / there встановлюють метафоричний орієнтаційний 

центр навігації користувача Інтернет-сайту (here / home / homepage). Лінійно 

структуровані елементи каталогів та підкаталогів сайту, які відвідує 

користувач, створюють для користувача орієнтаційні стежки (breadcrumb 
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trails), точкою відліку у яких є перша сторінка сайту – вітрина (here / home / 

homepage). Засобами навігації користувача на сайті є навігаційні інтратекстові 

посилання (лінки), у структуру яких інтегровані дейктичні елементи (UP, 

DOWN, BACK, FORWARD, Previous | Next). 

Спостерігається також вживання у ТОТ одиниць із елементами 

дейктичності. Означений артикль уможливлює здійснення одиничної 

референції, тобто ідентифікації об’єкта опису як такого, що відомий 

потенційному споживачу. До дейктичних прикметників у ТОТ належать 

прикметники new, latest, durable, які можуть позначати наближеність або 

віддаленість предмета від часового дейктичного центру, тим самим 

актуалізуючи у дискурсі вказівку на час у його відношенні до вихідного 

моменту. 

Дієслівний дейксис у цілому рідко зустрічається у ТОТ (приблизно 0,5% 

усіх проаналізованих текстів). Серед дієслів, що за певних контекстуальних 

умов здатні набувати індексальних значень було виділене дієслово “to come”, 

що позначає нові надходження у сполученні “coming soon”, і відображає 

комбіновану часову і просторову наближуваність до дейктичного центру. 

Здійснений аналіз ДЕ у ТОТ дає підстави стверджувати, що у більшості з 

них спостерігається дейктична аргументація або аргументація за допомогою 

дейктичних засобів. Тому ДЕ мають розглядатися в якості важливого елемента 

стратегій переконання у цьому жанрі Інтернет-дискурсу. 
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РОЗДІЛ 3. ДЕЙКТИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ У СТРАТЕГІЯХ І ТАКТИКАХ 

КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ  

ЕЛЕКТРОННИХ ТЕКСТІВ-ОПИСІВ ТОВАРІВ 

 

3.1. Поняття стратегії і тактики комунікативного впливу в  

електронних текстах-описах товарів 

Сучасний англомовний дискурс Інтернет-сайтів доцільно досліджувати з 

позицій комунікативно-функціональниої парадигми, оскільки саме ця 

парадигма, за словами О. О. Селіванової, стала загальнонауковою 

методологією, спрямованою на комплексний аналіз когнітивних, 

психологічних, антропоцентричних, інтерсуб’єктивних аспектів 

комунікативної діяльності, її стратегій та ефективності [231, с. 19]. Очевидно, 

що у процесі спілкування, усного та письмового, комунікант намагається 

досягти максимального результату та ефективності. Дослідження 

підтверджують, що у будь-якому мовленнєвому акті комуніканти ставлять собі 

позамовні цілі, які врешті-решт впливають на діяльність і свідомість адресата 

[64, с. 65]. 

Мовна репрезентація комунікації на сайтах онлайн магазинів 

обумовлюється комунікативною метою продавця товару / послуги, 

необхідністю підтримання певного рівня економічної ефективності роботи 

магазину. Виходячи з твердження О. C. Ісерс про те, що мовленнєва 

комунікація – це стратегічний процес, базисом для якого виступає вибір 

оптимальних мовленнєвих засобів [96, с. 10], ми вважаємо доцільним 

розглядати сам процес створення ТОТ та побудови сайту Інтернет-магазину як 

комплекс цілеспрямованих дій, зорієнтованих на досягнення комунікативної 

мети продавця товару. Вибір мовних засобів для реалізації комунікативного 

наміру входить у текстові стратегії, які в свою чергу регулюються 

дискурсивними стратегіями, що обираються мовцем та полягають у розміщенні 

і представленні найбільш релевантної інформації відповідно до жанру, з 

урахуванням багатьох позамовних чинників, що перебувають у динамічному 
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співвідношенні [22, с. 107]. Такий функціональний підхід дозволить визначити 

та оцінити комунікативну і прагматичну спрямованість ТОТ, виділити 

функціональні стратегії, що використовуються авторами електронних ТОТ, та 

проаналізувати роль дейктичних елементів, у межах виділених стратегій. 

Прагматична організація дискурсу залежить від використання у процесі 

його породження стратегій [211, с. 24]. Сучасні візуально залежні тексти малої 

форми характеризуються використанням різноманітних вербальних та 

невербальних маніпулятивних стратегій та прийомів аргументації [111, с. 30]. 

Зважаючи на комерційну мету отримання прибутку, створюючи конкретний 

опис товару, автор у першу чергу думає про результат, який йому треба 

досягнути, про ефективність повідомлення та, відповідно, про те, які підходи 

обрати для досягнення цього результату. Це дозволяє розглядати комунікацію 

на комерційних сайтах в аспекті „загальної стратегії (з точки зору мети) та 

конкретної тактики (з точки зору способу її досягнення)” [96], які впливають не 

лише на формування змісту Інтернет-дискурсу, але й на його композиційне та 

стилістичне оформлення. 

Останніми роками поняттю стратегій та тактик комунікації присвячено 

значну кількість робіт. Наведемо декілька визначень поняття „стратегія”. 

Т. ван Дейк визначає стратегію як характеристику когнітивного плану 

спілкування, такі плани являють собою загальну організацію певної 

послідовності дій, і включає мету або цілі взаємодії. Зазвичай до стратегій 

вдаються, як тільки послідовність дії стає складною, а також у тих випадках, 

коли проміжні етапи взаємодії неможливо запланувати заздалегідь [75, с. 124]. 

Є. В. Клюєв під комунікативною стратегією розуміє сукупність запланованих 

мовцем заздалегідь та реалізованих у ході комунікативного акту тактичних 

ходів, спрямованих на досягнення комунікативної мети. Відповідно 

комунікативна мета розглядається дослідником як головна складова 

комунікативної стратегії. Він визначає комунікативну мету як стратегічний 

результат, на який спрямована комунікативна тактика [113, с. 83]. 

Т. В. Матвєєва розглядає комунікативну стратегію як розумовий план 
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спілкування за допомогою мови, спрямований на досягнення спільної 

комунікативної мети у мовній події, організацію мовцем своєї мовної поведінки 

у відповідності з цим планом, умовами спілкування, рольовими та 

особистісними особливостями мовних партнерів та культурною традицією 

[170, с. 156]. О. М. Паршина розуміє комунікативну стр атегію як надзавдання 

мовлення, що диктується практичними цілями мовця та як певну спрямованість 

мовленнєвої поведінки у даній ситуації з метою досягнення мети комунікації 

[198, с. 10-11]. За І. Фроловою, стратегія – комунікативний намір мовця, 

сформований на підставі використання суспільного досвіду для власних 

індивідуальних потреб і бажань, і мовна об’єктивація цього наміру, що надає 

йому інтерактивного статусу через осмислення вербалізованого наміру усіма 

суб’єктами [267, с. 85].  

Зважаючи на те, що тактико-стратегічна організація комунікативного 

процесу притаманна не тільки діалогічному спілкуванню (як реальному, так і в 

середовищі Інтернет), влучним видається визначення стратегії Ф. С. Бацевича. 

Дослідник вважає, що стратегія мовленнєвого спілкування, або комунікативна 

стратегія – оптимальна реалізація інтенцій мовця щодо досягнення конкретної 

мети спілкування, тобто контроль і вибір дієвих ходів спілкування і гнучкої їх 

видозміни в конкретній ситуації [20, с. 133]. Комунікативні стратегії 

відрізняються гнучкістю та динамікою, оскільки у процесі спілкування вони 

зазнають постійних коригувань, безпосередньо залежать від мовленнєвих дій 

опонента та від контексту дискурсу, що постійно доповнюється та 

видозмінюється [161, с. 194]. 

Усі наведені визначення об’єднує наявність таких складових як 

присутність у мовця наміру (мети, плану) та організованості спілкування 

(створення текстового фрагменту) у відповідності до цього наміру. На основі 

вивчених теоретичних праць у нашій роботі під стратегіями комунікативного 

впливу ТОТ комерційних сайтів ми розуміємо систему тактик і прийомів 

вибору, структурування та подання інформації про товар / послугу на сайті (як 

у його вербальній, так і невербальній частині), що відповідають меті 
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комунікативного впливу адресанта на адресата. Успішним результатом впливу 

ТОТ на споживача є досягнення високого рівня економічної ефективності 

роботи сайту – певний обсяг продажу товарів / послуг. 

За Н. І. Формановською, будь-який комунікативний епізод може 

розглядатися з погляду стратегій, які реалізуються за допомогою тактик 

(конкретних мовленнєвих ходів, послідовності мовленнєвих актів на певному 

етапі інтеракції) [265, с. 162]. Тому очевидно, що стратегічний задум визначає 

вибір засобів і прийомів його реалізації, отже, стратегія і тактика пов'язані як 

родове і видове поняття. У найзагальнішому розумінні тактика являє собою 

спосіб реалізації стратегії [21, с. 85; 94, с. 6; 267, с. 89; 269, с. 43]. Тактика – це 

сукупність дій, спрямованих на досягнення стратегії, хід – це конкретна дія, а 

мовні маркери – це мовні прийоми, які в комплексі дозволяють виявити 

механізми впливу у дискурсі [75, с. 58]. Тактика реалізується в усталеному 

репертуарі прийомів, які, в свою чергу, є сукупністю мовленнєвих засобів, що 

здійснюють вплив на реципієнта – користувача сайту, потенційного споживача 

товару або послуги, що пропонується у ТОТ. Серед них вагоме місце належить 

дейктикам, оскільки успішність реалізації інтенційного задуму та правильного 

сприйняття тексту або висловлювання адресатом залежить від вибору 

адресантом лінгвістичних та паралінгвістичних засобів, які „мають інгерентні 

або потенційно прагматичні властивості” [45, с. 21]. 

Основною метою опису стратегій є виділення типових тактик, що 

реалізують ту чи іншу стратегію. Н. І. Формановська визначає мовну тактику 

як вибір мовного акту на певному етапі спілкування [266, с. 56]. І. В. Труфанова 

формулює таке поняття тактики: „тактика покликана забезпечити здійснення 

обраної комунікативної стратегії і розгортання обраного жанру. З погляду 

членування мовного потоку, розгортання мовного жанру, вона є мовною дією – 

мінімальною його одиницею. З погляду її ролі як засобу здійснення 

комунікативної стратегії, вона є прийомом мовної поведінки і може отримати 

інші термінономінації, відмінні від назв мовних актів, назви мовних тактик у 

цьому випадку – це назви мовних вчинків або назви кліше, за допомогою яких 
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здійснюється ця тактика” [255, с. 61]. 

Як зазначає А. Д. Бєлова, вивчення комунікативних стратегій і тактик 

неминуче призводить до необхідності чіткого усвідомлення співвідношення 

між дискурсом, жанрами у комунікативному просторі, з одного боку, і 

необхідності ретельного вивчення різноманітних екстралінгвістичних 

факторів, що впливають на комунікацію, з іншого. Головними факторами, що 

впливають на формування комунікативних стратегій і тактик є етнічний, 

соціальний, гендерний, віковий, особистісний, часовий [24, c. 14]. 

Погоджуючись із цим твердженням, при виділенні стратегій і тактик 

комунікативного впливу необхідно враховувати низку позалінгвальних 

чинників, основним із яких є зорієнтованість комерційних сайтів на досягнення 

певного рівня економічної ефективності. 

Багато дослідників намагалися класифікувати стратегії та тактики за 

різними критеріями, систематизувати їх з точки зору різних підходів, однак 

розмаїття видів дискурсу та ситуацій спілкування не дозволяють поки що 

скласти єдину класифікацію комунікативних стратегій та тактик. На думку 

О. С. Іссерс, вичерпна класифікація окремих стратегій є досить ускладненою за 

рахунок розмаїття самих комунікативних ситуацій [96, с. 105]. Тому багато 

сучасних дослідників розробляють власні класифікації стратегій, тактик, 

мовленнєвих ходів або прийомів, що притаманні конкретному виду дискурсу. 

У ході здійсненого аналізу семантичної та композиційної структури ТОТ 

комерційних сайтів із урахуванням виділених параметрів прагматичного 

контексту ми виокремили дві основні, глобальні стратегії впливу на адресата: 

стратегія диференціації товару або послуги та стратегія позитивної 

спрямованості на дії адресата, кожну з яких можна поділити на декілька тактик, 

у відповідності до особливостей вживання дейктичних елементів та побудови 

структури ТОТ на основі конкретного дейктичного центру. 
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3.2. Стратегія диференціації товару 

Основною метою ТОТ є детальний опис характеристик пропонованого 

товару або послуги – центру його семантичної структури, на який автором 

накладаються інші елементи тексту. Електронні ТОТ спрямовані передусім на 

висвітлення об’єктивної інформації про конкретний об’єкт і їхньою 

домінуючою інтенцією є інформування. Головна мета застосування стратегії 

диференціації товару у ТОТ полягає в тому, щоб надаючи якомога правдивішу 

інформацію про об’єкт опису (адже за надання неправдивих відомостей про 

товар або послугу автор навіть може нести правову відповідальність), виділити 

цей об’єкт / послугу серед конкурентних об’єктів / послуг та акцентувати 

привабливі для адресата повідомлення реальні властивості цього товару [Гусар 

2008, с. 83]. Оскільки сфера дейксису включає в себе вказівку на учасників 

мовленнєвого акту (рольовий дейксис) – мовця і адресата, то дейктична 

процедура може слугувати інструментом для фокусування уваги адресата на 

певному елементі „дейктичного простору” [196]. 

Уточнимо, що у більшості випадків стратегічне вживання дейктичних 

елементів передбачає появу вторинного дейксису, що обумовлено наративною 

стратегією мовця або автора тексту. Мова йде саме про випадки, коли мовець 

або автор, відволікаючись від реальної мовленнєвої ситуації, ставить у 

дейктичний центр не себе самого і не іншого учасника комунікації, а свого 

представника. Таким чином, дейктичні слова, тобто такі, що при звичайному 

спілкуванні орієнтовані на актуального або потенційного мовця, виявляються 

орієнтованими на певну особу (або, у випадку з ТОТ, предмет – Т. Б.), що 

заміщує мовця в оповіді, й якому мовець делегує свої повноваження [256, с. 15]. 

Дейктичним центром, що об’єднує дві основні тактики цієї стратегії 

(тактика емфазування винятковості товару та тактика імпліцитного 

зіставлення), є дейктична функція особового займенника it (they – форма 

множини) із вказівкою на об’єкт, відомий чи названий раніше. Тобто, точкою 

відліку в даному випадку буде виступати не автор тексту чи його адресант, а 

власне товар, що описується в тексті. Просторові й часові координати при 
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цьому відраховуються від самого товару (наприклад, його наявності у магазині 

або доступності у певний момент у майбутньому). 

 

3.2.1. Тактика емфазування винятковості товару 

Основою для тактики емфазування винятковості товару є вживання 

вказівних займенників this / these у поєднанні з назвою товару, оскільки саме 

дейктики дозволяють виділити об’єкт із класу подібних як логічно первинний, 

винятковий. Традиційно, вони вживаються у поєднанні з прикметниками з 

позитивною оцінною семантикою, Наприклад: 

Lily Gaufrette LePocker Light Pink Top – Toddler 

 Available in the Lily light pink, as shown, this wonderfully unique 

screenprint light pink t-shirt is a darling option to match with the 

black Lamoule skirt (JB). 

 

Рис. 3.1. Тактика емфазування вийнятковості товару (JB). 

У наведеному фрагменті ТОТ поєднання вказівного займенника this із 

позитивною характеристикою товару (ADV. + ADJ. – wonderfully unique) 

створює привабливий образ пропонованого товару у свідомості споживача. 

Відомо, що саме позитивно забарвлені аксіологічні одиниці виступають однією 

з головних лексичних домінант цього виду дискурсу. Оцінне значення 

безпосередньо пов’язане із комунікативною установкою, що пов’язує 

висловлювання з дією. Так, наприклад, Р. Хеар вважає, що слова зі значенням 

оцінки ідеально пристосовані для вживання в ситуаціях, коли необхідно 

прийняти рішення або зробити інструкцію про вибір, оскільки оцінки прямо 

наводять на думку про наявність у мовця особливої мети [270, с. 183-195]. Тому 

поєднання дейктичного елементу із сильними позитивними оцінними 

прикметниками може розглядатися як потужний тактичний елемент впливу на 

споживача товару / послуги, представлених у ТОТ: 
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Ski Bibs 

Whether for a family ski trip or a fun-filled snow day, these 

bibs are a great addition to her winter wardrobe. Hook and 

loop straps and a zip-front design make these pants easy to 

slip on and off while cinched cuffs ensure her legs will stay 

warm (NL). 

Рис. 3.2. Тактика емфазування вийнятковості 

товару (JB). 

У багатьох ТОТ вказівний займенник this вживається по декілька разів у 

різних комбінаціях із назвою товару: 

Your pint-sized fashionista will be ready to shine in this three-piece set! The 

high-low dress features a lined chiffon skirt, an Aztec print knit waist detail 

and a striped top. This super cute dress also features a denim print vest with 

two pockets accented by rhinestones, and this outfit is topped off with a feather 

necklace with colorful beads. Complete this look with rubber toe sneakers and 

her back pack for the perfect weekday look (SR). 

У наведеному тексті різні варіації назви товару тричі вживаються із 

вказівним займенником this (this three-piece set, this cute dress, this outfit). 

Повторюваність у кінці, на початку та всередині речення концентрує увагу 

читача на товарі, що пропонується, та на його характеристиках. Опис 

доповнюється вживанням словосполучення this look, увага зміщується із самого 

товару на ідеальний вигляд дочки покупця у ньому. 

У деяких текстах вказівні займенники можуть вживатися самостійно, без 

іменника (назви товару), виконуючи синтаксичну функцію підмета або додатка: 
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(1) Karrimor Urban Jacket Junior 

Keep your little one comfortable and warm in this Karrimor Urban Jacket 

Junior, it features the special weathertite fabric which 

is wind and water resistant making this great for all 

weather conditions. This Outdoor Jacket also benefits 

from a full length zip and adjustable hook and loop 

tape wristband and the padded pockets provide extra 

comfort and warmth (SD). 

Рис. 3.3. Тактика емфазування вийнятковості товару (SD). 

(2) Lili Gaufrette Lmousse Footed Tights 

These are very durable nylon footed tights. Available in several colours (JB). 

У цьому випадку позитивні оцінні прикметники вводяться у 

предикативній функції (1) great, (2) very durable). Цікаво, що номінація товару, 

що продається (об’єкту опису) набагато частіше здійснюється саме через 

багаторазове повторення назви товару (у більшості випадків із вказівним 

займенником, рідше з артиклем), аніж через вживання особових займенників 

третьої особи однини і множини – it / they: 

(1) Harry Hall's Paddock Gilet is made from 

a soft peached microfibre and is well padded to keep 

you warm whilst riding or working in the yard. It has 

a sleek design with horizontal and vertical body 

contoured baffles for a flattering fit, and is perfect for 

all seasons (GO). 

Рис. 3.4. Тактика емфазування вийнятковості товару (GO). 

 (2) A Grand Cru Classé wine from Bordeaux’s right bank, this fine 

wine boasts flavours of red plums and earthy liquorice. It has an elegant, 

premium character, making it a great accompaniment to red meat dishes 

(AL). 

Рис. 3.5. Тактика емфазування вийнятковості товару (AL). 
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У наведених ТОТ перед назвою предмета опису не стоїть ніяких 

дейктичних елементів, а у другій частині референція до предмету опису 

здійснюється через особовий займенник третьої особи однини, у текст 

вводяться позитивні характеристики товару. Проте, центром першого тексту є 

не предмет опису, а його адресат (to keep you warm), і відповідно основною 

тактикою є не тактика емфазування винятковості товару, а тактика впевненості 

у позитивному ставленні до товару (стратегія позитивної спрямованості на дії 

адресата).  

У порівнянні з таким потужним аргументативним прийомом, як 

вживання вказівного займенника у поєднанні з позитивним оцінним 

прикметником і назвою товару, номінація об’єкту опису через особовий 

займенник третьої особи однини вбачається стилістично нейтральнішою, а 

отже має нижчий ступінь експресивності. Займенники третьої особи, як 

правило, вживаються у текстах-описах, в яких домінуючою є інша тактика. 

Таким чином, відбувається зміщення фокусу із самого об’єкта на, наприклад, 

його потенційну можливість задовольнити певну потребу або його певні 

характеристики. 

Хоча, не можна не відмітити використання в рамках тактики емфазування 

винятковості товару присвійного займенника третьої особи однини its (іноді 

their для товарів, які складаються з декількох частин – trousers, shoelaces, gloves, 

glasses тощо) для підкреслення та виділення окремих властивостей або 

характеристик товару: 

(1) The Kids' Unisex Risley Jacket provides the 

practicality and looks that kids will want for any winter 

activity. Whether off on an outdoor trip, walking to 

school or heading to the park, the Risley provides 

protection against the cold, wind and rain. Its fixed hood 

is adjustable… (GO).  

Рис. 3.6. Тактика емфазування вийнятковості товару (GO).22 
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(2) Mee-Go Feather Lightweight Stroller-Grey 

 

Mee-go go from strength to strength with the 

introduction of this fantastic, ultra lightweight 

stroller. Weighing a mere 5kgs, the Feather is 

probably one of the lightest strollers on the 

market and is sure to make quite a name for itself 

with its outstanding functionality (MG). 

Рис. 3.7. Тактика емфазування вийнятковості товару (MG). 

         (3)These sandals lend a downtown casual-cool vibe to any outfit with their 

denim laces, open toe and ties that lace-up at the ankle (AL). 

У першому та третьому текстах присвійні займенники передують назві 

одного із елементів (складових частин) товару (its hood, their denim laces, open 

toe and ties), ці елементи товарів описуються як такі, що мають позитивні 

характеристики, зручні для потенційного користувача. У другому тексті 

вживання присвійного займенника підсилює аргументативний ефект виділеної 

автором позитивної якості товару (outstanding functionality). Звернімо увагу і на 

те, що у першому і третьому текстах назва товару вживається з означеним 

артиклем. 

Іще одним способом референційної номінації товару є вживання назви 

товару в поєднанні з означеним артиклем: 

 The 24" Rose Dual Suspension Bike features 18 speed 

gears and ‘V’ system brakes. The Rose Bike features a 

stylish white frame with pink detailing and a co-

ordinating saddle and handlebars that is ideal for family 

bike rides or a more challenging terrain (TR). 

Рис. 3.8. Тактика емфазування вийнятковості товару (TR). 

Головною функцією означеного артикля є функція ідентифікації предмета. 

Однак потреба у ній виникає лише тоді, коли виникає небезпека змішуваності 

предмета, про який іде мова, з іншими однойменними предметами  [104, с. 38]. 

Розглядаючи дейктичні елементи, О. Єсперсен дав їм іншу назву – шифтери, 
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тобто слова що зміщують дейктичну орієнтацію [85]. Поняття зміщення 

дейктичної орієнтації особливо важливе тому, що артиклі виділяються з усього 

величезного розмаїття дейктичних слів тим, що вони не лише зміщують 

дейктичну орієнтацію, але й фіксують її [13, с. 12]. Розглянемо ТОТ, у якому 

автор вдало варіює усі вищезгадані дейктики для зміщення та закріплення 

центральної позиції об’єкта опису в тексті: 

 Calm and soothe your baby with the Graco Move 

with Me Infant Soother. This compact swing features 

an integrated carry handle and a two-step folding 

mechanism for easy room-to-room portability with 

your baby and compact storage. It offers a two-

position recline that provides comfort whether your 

baby is sleeping or awake, while two-speed vibration and five-speed gentle side-

to-side swaying motion help keep baby relaxed. The Graco Move with Me Infant 

Soother comes with MP3 connectivity, 10 music options and 5 built-in sounds 

(GR). 

Рис. 3.9. Тактика емфазування вийнятковості товару (GR). 

У цьому ТОТ вибудовується така послідовність: the Soother – this swing – 

it – the soother. З одного боку, така варіативність дозволяє авторові 

підтримувати концентрацію уваги читача на предметі опису, фіксуючи його як 

такий, що відомий читачу та наявний у магазині, підкреслюючи при цьому його 

позитивні якості. З іншого боку, зміна номінацій та антицидентів дозволяє 

зробити текст насиченим та цікавим для прочитання й уникнути одноманітності 

й повторів. 

Артикль може чередуватися із назвою товару через особовий займенник 

третьої особи: 
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A warm, dry and comfortable coat for fishing in 

cold, wet weather. 

The Westlake Pro Superwarm Down Jacket is 

made from totally waterproof and breathable 

material, filled with a specially developed mixture 

of 80% down and 20% feather. 

 

It will keep you dry and comfortable even if you're 

sitting still in the worst weather – It's very warm and lightweight and completely 

waterproof, windproof and breathable, with a 8000mm Hydrostatic Head and a 

DWR finish (GO). 

Рис. 3.10. Тактика емфазування вийнятковості товару (GО). 

Отже, у випадку, коли в ТОТ застосовується тактика емфазування 

винятковості товару, артиклі можуть використовуватися для виділення та 

закріплення дейктичного фокусу тексту. Цей ефект може підсилюватися за 

рахунок варіювання дейктиків. 

 

 3.2.2. Тактика імпліцитного зіставлення 

Для тактики імпліцитного зіставлення характерним є не тільки виділення 

товару з класу подібних за рахунок вживання дейктиків, а й підкреслення 

певних його властивостей. При чому обираються та детально описуються 

конкретні характеристики товару, які зображуються автором тексту як такі, що 

потенційно підходять покупцю (найчастіше описується відповідність речам, що 

вже належать потенційному покупцю). Наприклад: 
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The Tot Tutors Focus Wood  Table  

and  4  Primary  Colored  Chairs 

 Set This piece of furniture is a great fit 

for all homes, whether large or small. 

This kids table and chair set comes in 

multiple color options to complement 

the existing furniture in your home as 

well as the other kids furniture in Tot 

Tutors line of products (KR).  

Рис. 3.11. Тактика імпліцитного зіставлення (KR). 

Кожне речення наведеного ТОТ починається із вказівного займенника з 

назвою (this kids table and chair) або класом товару (this piece of furniture). В 

описі товар зображується як такий, що підійде до інших меблів будь-якого 

будинку. При чому автор поступово зміщує аргументацію за лінією 

персоналізації – for all homes in your home. Перехід до вживання присвійного 

займенника другої особи створює у читача своєрідну імплікацію 

„відповідності” товару, що має підходити йому за своїми характеристиками. 

В окремих випадках назві товару може передувати не тільки вказівний 

займенник this, а й означений артикль: 

(1) The Cozy N Safe Galaxy Group 1 

Car Seat is a forward facing car seat 

designed (1) to fit directly into your vehicle 

using the new standard Isofix connection 

points. (2)This premier seat features a 5 

point safety harness with top-tether, a 5 

point recline system, memory foam seats 

and removable cushions and covers to make sure (2) you can keep it clean and 

tidy. (3)This seat has a host of features (3) to ensure your little one will have 

their most comfortable journey yet (TR). 

Рис. 3.12. Тактика імпліцитного зіставлення (TR). 
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Цей ТОТ характеризується різнорівневим повторенням назви товару у 

поєднанні з декількома дейктиками. Назва товару вводиться через означений 

артикль, а потім двічі вживається із вказівним займенником. У кожному реченні 

за допомогою дейктиків вибудовується певна відповідність. (1) – the Cozy N Safe 

Galaxy Group 1 Car Seat – fit directly into your vehicle – відповідність між об’єктом 

опису та предметом, що вже належить покупцю (тактика імпліцитного 

зіставлення). (2) – this premier seat – you can keep it clean and tidy – наводяться 

певні характеристики товару які дозволять покупцю вирішити проблему 

підтримання предмету опису у відповідному стані (тактика вирішення 

проблеми). (3) this seat – your little one will have their most comfortable journey – 

відповідність між сидінням і комфортною подорожжю дитини (тактика 

впевненості у позитивному ставленні до товару). Опис традиційно 

доповнюється прикметниками – семантичними суперлативами (premier) або 

прикметниками у найвищому ступені порівняння (their most comfortable 

journey). 

У наведених ТОТ номінативно-референційні одиниці із вказівними 

займенниками this / that вказують на референти, названі у мовленнєвому акті, 

тексті [168, с. 175]. Вказівні займенники, як і артиклі, виконують функцію 

вказування на попередню та наступну інформацію і співвідносяться з 

референтами, які легко відтворюються з широкої сфери дискурсу, що включає 

фонові знання комунікантів і лінгвістичний контекст [168, с. 179]. Таким чином, 

можна погодитися із точкою зору Мосієнко О. В., яка характеризує різницю 

між вказівними займенниками та означеним артиклем. Дослідниця вважає, що 

вказівні займенники виділяють названий предмет у сукупності з його ознаками, 

на відміну від артикля, який виділяє предмет на основі його конкретної 

характеристики [180]. 

Тактиці імпліцитного зіставлення притаманне також вживання 

займенника our у поєднанні з назвою товару, що супроводжується 

перерахуванням позитивних якостей товару. У такий спосіб виділяється не 

лише сам предмет опису (як, наприклад, при вживанні вказівного займенника 
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this у поєднанні з назвою товару), а підкреслюється низка переваг предмету, як 

такого, що виробляється (пропонується), конкретною компанією. Предмет 

опису зображується як кращий у порівнянні з іншими виробниками 

аналогічних товарів. Як от у такому ТОТ: 

Gem Ruffle Blossom Tank 

Our stylish cotton rib tank is prettied up with ruffles around the neck and arm 

holes and a bold poplin appliquéd blossom with shimmery gems and colorful 

embroidery (GBR). 

В іншому прикладі тактика імпліцитного зіставлення ґрунтується на 

вживанні одразу двох дейктичних елементів – вказівного та присвійного 

займенників (this+our), що дозволяє виділити предмет опису в категорію 

лідерів продажу компанії (це може виступити 

вагомим аргументом при виборі товару): 

Angel Dear Blankies are sweet, charming 

animal characters that are machine 

washable and cashmere soft. This Blankie is 

our bestselling add-on baby gift (JB). 

 

Рис. 3.13. Тактика імпліцитного 

зіставлення (JB). 

У наведеному прикладі вказівний займенник this, виступає, з одного боку, 

як власне дейктичний елемент – створюючи у свідомості потенційного покупця 

(користувача сайта) дейктичну проекцію на товар, що знаходить у магазині. З 

іншого боку, цей дейктик стає центром, на якому побудований 

агрументативний потенціал ТОТ. Потрібно зауважити, що використовуючи 

присвійний займенник поряд з іншими дейктичними елементами, а саме, 

особовими або вказівними займенниками, його значення виявляється 

другорядним, оскільки воно поглинається значенням сильнішого дейктика. 

Такі широкі можливості вживання ДЕ у стратегіях впливу на адресата ТОТ 

пов’язані з тим, що, окрім обов’язкової наявності ядерної семи вказівки, 



157 
 

дейктичність знака також визначається наявністю інших сем, не тільки 

периферійних, а й ядерних [83, с. 7]. Окрім головної для всіх дейктичних 

одиниць вказівної функції, вони виконують ще й емоційно-експресивну та 

оцінну функції, а також можуть обігруватися та виражати незвичні для 

щоденного вживання значення [99, с. 97]. 

Для імплікації відповідності товару може також використовуватися 

традиційна опозиція присвійних займенників “Our / ours – your / yours”. Автори 

ТОТ умисно створюють семантичний ланцюг something ours is good for 

something yours, за допомогою якого пропонований товар зображується як 

такий, що відповідає потребам покупця. Наприклад: 

Lovebird Ruffle Jean Skirt 

Intricately embroidered lovebird perched on a blooming branch adds sweet 

tropical style to our denim skirt. Pretty double ruffle hem and 5-pocket design 

complete your most fashionable look (GBR). 

У наведеному ТОТ продукт (our denim skirt), що описується продавцем, 

не тільки має низку виняткових якостей (intricately embroidered, sweet tropical 

style), а й виступає одним із способів доповнити (покращити) вигляд покупця. 

При цьому вигляд останнього має отримати надзвичайні переваги у випадку 

використання товару, що вербалізується через вживання прикметника у 

найвищому ступені порівняння (most fashionable). Порада купити товар не є 

експліцитною, проте за допомогою вдалого оперування дейктиками, основа 

повідомлення читається як Buy our skirt and make your look fashionable. За 

допомогою займенників товар зображується як такий, що потрібен конкретній 

людині – читачу оголошення. 

Опозіція займенників може кількаразово повторюватися в одному тексті: 

Open Back Khaki Green Sports Bra 

Our open back khaki-green sports bra is padded for support and has been 

made for comfort. You will be able to stay cool whilst you sweat it out, due to 

a circular cut out at the back of the sports bra. We have chosen this design for a 

unique twist to a standard sports bra.  
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We have made our khaki-green open back sports bra out of the best quality 

polyester and spandex to keep you dry in all sort 

of conditions. Our khaki-green open back 

sports bra is branded on the right side of the 

chest. 

You can pair this khaki-green open back sports 

bra with our branded, full length, squat proof, 

khaki-green, compression pocket tights (EF). 

Рис. 3.14. Тактика імпліцитного зіставлення (EF). 

Цей прийом також може застосовуватися із присвійними займенниками 

другої особи (у ситуаціях, коли товар використовуватиметься іншою особою), 

тоді опозиція займенників виглядає як “something ours is good for something his 

/ hers”: 

 Our Personalised Charcoal Canvas Holdall is the 

perfect case for all his holiday needs. This great bag 

can be personalised with his initials, which will 

appear on the outer side, so he'll always know which 

bag is his! (GP) 

 

Рис. 3.15. Тактика імпліцитного зіставлення 

(GP). 

Об’єктом опису цього ТОТ є подарунок для чоловіка (ТОТ розміщений 

на сайті подарунків). Тому центральну позицію в ньому займає не власне 

адресат, а чоловік, який може скористатися товаром. Товар фірми-виробника 

(оur Personalised Charcoal Canvas Holdall) зображується як такий, що 

задовольнить потреби третьої особи, і саме тому він підходить потенційному 

покупцю. Виділення переваг товару також здійснюється за рахунок вживання 

вказівного займенника перед його назвою. Довготривалість використання 

товару підкреслюється за рахунок вживання дейктика always, на позначення 

часу використання товару, що йде за моментом відліку. 
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Іще одним із прийомів досліджуваної тактики є вживання елементів 

темпорального дейксису із вказівкою на майбутній час. Так, наприклад, у 

деяких текстах міститься дейктик always. Цей прислівник вказує у рамках цієї 

тактики на можливість довгого користування товаром, що робить його 

потенційно привабливішим для покупця. Однією з основних універсальних 

характеристик будь-якого товару вважається зносостійкість або обіцяна 

можливість користуватися товаром тривалий час (що вказувало б на його 

високу якість). Тому деякі ТОТ будуються на основі змалювання певних 

ситуацій у майбутньому, після моменту відліку (now), коли потенційний 

покупець зможе багаторазово і / або в різних варіаціях користуватися товаром. 

Наприклад: 

 Buy (1) the Sleigh Cotbed in Dark Finish online at Babies R Us and create a 

(2) stylish nursery environment for your baby. 

The convertible frame and 3 position mattress base makes it easy for the crib 

to evolve as your baby grows; (3) it 

can be (4) first used as a crib (5) 

then converted into a junior toddler 

bed when your baby is older and 

needs more movement. 

(6)Afterwards, the bed can also be 

used as a comfortable nursery sofa 

when (7) it's no longer required for 

sleeping (TR). 

Рис. 3.16. Тактика імпліцитного зіставлення (TR). 

У наведеному тексті-описі дитячого ліжечка використовуються декілька 

тактик комунікативного впливу. У першій частині домінуючою є тактика 

впевненості у позитивному ставленні до товару (1, 2), що виражається у 

вживанні означеного артикля перед назвою товару і присвійного займенника 

для введення у текст образу дитини потенційного покупця. У другій частині 

автор вдається до тактики імпліцитного зіставлення, що здійснюється через 
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вибудовування часової послідовності довготривалого користування товаром. 

Займенник третьої особи однини (3, 7) у ході розгортання тексту вживається 

автором на позначення товару. Це дозволяє змістити аргументативний фокус 

на часові дейктики – first, then, aftewards (4, 5, 6). У такий спосіб перед 

покупцем вибудовується часова перспектива. 

Така позитивна якість товару, як можливість довготривалого 

користування, може підкреслюватися і за рахунок повнозначних лексичних 

одиниць, що за певних контекстуальних умов набувають темпоральної 

дейктичності. До таких лексем можуть належати, наприклад, прикметник та 

іменник – durable / durability: 

(1) Great insulation with a sleek, 

water-repellent and durable shell. 

Columbia's Powder Lite™ Puffer 

Jacket will provide a durability and 

warmth, in a style that kids will love 

(GO). 

(2) The Life Venture Expedition 

Duffle Bag has a rugged and ready 

look like its ready to be out in the 

world. The design isn't all in the 

looks though! With a durable fabric 

construction the bag ....(SD). 

Рис. 3.17. Тактика імпліцитного зіставлення (SD). 

У наведених ТОТ прикметник та іменник – durable / durability мають 

дейктичне вживання. У словнику Collin’s подане таке визначення: “durable – 

something that is durable is strong and lasts a long time without breaking or becoming 

weaker” [336]. Словник Merriam Webster визначає durable як “able to exist for a 

long time without significant deterioration in quality or value” [339]. Як бачимо, в 

двох наведених ТОТ ці лексеми містять вказівку на майбутній час і тривале 

якісне використання товару. Проте, варто звернути увагу на точку відліку часу. 
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Час завжди вимагає точки відліку. Оскільки дейксис є суб’єктивним 

вираженням часу, то точка відліку зазвичай залежить від цілепокладання 

продуцента. У моделях часу, що рухається, та суб’єкта, що рухається, 

внутрішньою точкою відліку для конструкції є суб’єкт. У моделі з часовою 

послідовністю точка відліку – це часова подія, відносно якої 

концептуалізуються інші часові точки. Дейктичним центром при цьому може 

бути або часова подія (центр А), або момент мовлення (центр В). Таким чином, у 

цій моделі існує два потенційних варіанта актуалізації дейктичного центру, 

один із яких (центр А) співпадає із центром самої когнітивної моделі [105, 

с. 117]. Враховуючи зміщення дейктичного центру в Інтернет- комунікації, 

точкою відліку у випадку з цим прийомом тактики імпліцитного зіставлення є 

момент у майбутньому – придбання товару покупцем і початок його 

використання. 

Довготривалість використання може підкреслюватися за рахунок 

дейктичності дієслів:  

Hello Kitty Face Slim Wristwatch: 
Elegant Script 

Treasure this slim cocktail watch for years 

to come. Boasting a classic Hello Kitty 

face shape, you can take this goldtone 

timepiece from day to night with ease and 

elegance (SR). 

Рис. 3.18. Тактика імпліцитного 

зіставлення (SR). 

У наведеному ТОТ спостерігаємо дейктичне використання дієслова to 

come, яке у цьому сполученні містить дейктичну вказівку на час зберігання 

об’єкту опису (модель із часовою послідовністю), тобто виступає елементом 

темпорального дейксису, окреслюючи покупцеві перспективу користування 

товаром у майбутньому. Точкою часового відліку при цьому також можна 

вважати момент придбання товару. 
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Отже, прийоми тактики імпцитного зіставлення характеризуються 

наявністю непрямої вказівки на окремі позитивні характеристики товару. За 

допомогою дейктиків актуалізується аргументативний потенціал описаних у 

ТОТ рис товару, які можуть бути представлені як привабливі для потенційного 

покупця. 

 

3.3. Стратегія позитивної спрямованості на дії адресата 

Стратегія позитивної спрямованості на дії адресата включає декілька 

тактик. Серед основних виділяємо тактику впевненості у позитивному 

ставленні до товару, тактику ототожнення покупця з групою людей та тактику 

пропозиції щодо вирішення проблеми. Основною метою реалізації зазначених 

тактик у ТОТ є показати потенційному клієнту, що придбання товару матиме 

позивний ефект і є дуже потрібним та корисним для самого користувача сайту. 

У ТОТ, в яких використовується репертуар тактик стратегії позитивної 

спрямованості на дії адресата, зміщення дейктичного центру відбувається в 

іншій площині. Центральна позиція мовця (вторинний дейксис) заміщується (як 

правило, частково) на домінуючу роль „адресата комунікації”, що знаходить 

своє відображення у вживанні відповідних дейктиків. 

 

3.3.1. Тактика впевненості в позитивному ставленні адресата до товару 

Тактика впевненості у позитивному ставленні адресата до товару 

знаходить свій вияв у фокусуванні тексту на тих позитивних моментах, які 

можуть стати результатом використання товару для потенційного покупця та / 

або членів його родини. Позитивне ставлення може проявлятися в описі будь-

яких позитивних емоцій або корисних наслідків від використання товару. 

Також може описуватися будь-яке суттєве покращення, що може настати у 

житті людини, яка придбає пропонований товар. 

Основна відмінність цієї тактики полягає в тому, що при її використанні 

на передній план виходить адресат повідомлення. Це стає можливим у 
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Інтернет-спілкуванні через його дистанційність. Вторинний дейксис Інтернет- 

спілкування передбачає посилання на персонажа або спостерігача (який при 

цьому відрізняється від мовця або автора текста, тобто творця висловлювання). 

Це однопорядкові явища: мовленнєва позиція, що визначає референцію, може 

бути експліцитно названа або імліцитно передбачатися. Але у всіх цих випадках 

дейктична референція стосується субституту мовця [256, с. 10]. 

Отже, в основу тактики впевненості у позитивному ставленні до товару 

покладено повторення особового та присвійного займенників другої особи you / 

your. Будучи дейктичними маркерами особи, визначаючи кореляцію між 

адресантом і адресатом, особові займенники стають інструментами 

фокусування уваги читача на важливих елементах оповіді. Виконуючи функцію 

непрямого звертання, вони скорочують наративну дистанцію між автором та 

читачем, створюють ілюзію безпосереднього спілкування, таким чином 

сприяючи інтимізації наративу [195]. Наприклад: 

(1) Ponte Knit Bodycon Dress with Lace Choker Necklace 

All eyes will be on you when you step out in this ponte knit dress featuring a v-

neck, cap sleeves, a back cutout and mini length straight hem. This dress comes 

complete with a lace choker finished with beaded pendants (IR). 

(2) Knit Bodycon Dress with Round Hem 

You will be feeling beyond gorgeous when you rock this stretch knit bodycon 

dress featuring a round hem and finished with a scoop neck (IR). 

(3) The Family Print 

Every family has those important dates which they enjoy to celebrate throughout 

the year. Wedding anniversaries, birthdays or graduations, to name a few. If you 

have a selection that you're very proud of and that make you smile at the mere 

mention, then why not give them pride of place on your wall? (GP) 

Наведені ТОТ сконцентровані на описі позитивних наслідків, які настануть 

у покупця від купівлі та використанні пропонованого товару. При цьому в 

кожному тексті займенник you займає центральну позицію і повторюється 

декілька разів. Стратегічно, позитивний наслідок розміщується на початку 
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тексту у формі складнопідрядного речення. Друга частина першого і другого 

текстів доповнюється за рахунок опису товару, назві якого передує вказівний 

займенник. У третьому тексті можливість використання товару окреслюється 

на початку тексту через вказівний займенник (those important dates). 

При застосуванні цієї тактики відбувається свідомий перехід у так звану 

репрезентативну систему адресата, що надає адресанту можливість встановити 

рапорт – стосунки, які відзначаються гармонією, розумінням, взаємною 

довірою, готовністю наслідувати іншу людину, що значно знижує рівень 

свідомого контролю з боку адресата. [98, с. 167]. Така стратегія реалізується в 

дискурсі використання візуальної (visual) репрезентативної системи, 

представленої лексикою зорового ряду, яка описує картину побаченого. У 

семантичну структуру текстів, що засновані на використанні тактики 

впевненості у позитивному ставленні до товару, часто включаются вербальні 

описи з використанням лексичних одиниць „комфорт”, затишок”, „спокій”, 

„розслабленність”, що можуть доповнюватися за рахунок відповідних 

візуальних образів. Наприклад: 

 

This 2-in-1 soothing swing and portable bouncer 

uses gentle music and vibration to comfort and 

relax your baby. The swing seat doubles as a 

bouncer, giving you the flexibility to move 

around the house while your baby is comfy and 

closeby (GR). 

Рис. 3.19. Тактика впевненості у позитивному ставленні адресата до 

товару  (GR). 

У попередніх розділах ми вже згадували таку особливість певних категорій 

ТОТ, як наявність додаткового адресата, що часто вербалізується через назву 

людини у поєднанні з присвійним займенником другої особи (наприклад, your 

baby, your friend тощо), як от у попередньому ТОТ. Так, у деяких із них можуть 

зображуватися позитивні наслідки від використання товару, що можуть настати 
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для дитини або іншого члена сім’ї потенційного покупця: 

 The practical Peg-Prego Siesta highchair provides you the 

option to have your sweetheart during the meal close to 

you. Thanks to its versatile functions you can use the 

highchair from the birth up to a body weight of 15 kg. Just 

even while the first months it is especially essential that 

your darling can take a reclining position up (KR). 

Рис. 3.20. Тактика впевненості у позитивному 

ставленні адресата до товару  (KR). 

Наведений ТОТ насичений дейктичними елементами, домінуючими з 

яких є особові та присвійні займенники другої особи. Цікаво, що позитивний 

наслідок використання пропонованого товару зображується саме за допомогою 

вдалої комбінації дейктиків you та your, що створюють враження єдності матері 

та дитини (your sweetheart close to you). Інший дейктик – присвійний займенник 

третьої особи its – вживається автором для введення у текст однієї з 

функціональних характеристик товару, яка надасть адресату особливого 

комфорту. 

В одному тексті можуть поєднуватися описи позитивних наслідків для 

адресата і близької йому особи: 

 You've Got 'Em Wrapped Around Your Finger 

Hand-Stamped Personalized Spinner Ring 

Each of Canela Lemoine's hand-formed bands can be personalized with 

the names of those you love most. 

Or is it the other way around? Whether they're across the country or just down the 

hall, keep your lovable brood close at hand with this customizable spinner ring. 

Each of the hand-formed, sterling silver bands can be personalized with up to ten 

characters—just right for holding the names of those you love most near. 

Handmade by Canela Lemoine in California (GP). 

Рис. 3.21. Тактика впевненості у позитивному ставленні адресата до 

товару  (GP). 
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Зображення позитивних наслідків використання товару іншою (окрім 

адресата) особою можливо також за допомогою вживання особових та 

присвійних займенників третьої особи однини і множини: 

(1) Girls' Relucent Jacket 

With a bold look and a great design, the Girls' Relucent Jacket is an item 

they'll be desperate to show off when they're on the slopes (GO). 

(2) Tiny Love Gymini Mat-Sunny Day (New) 

 

With fun hanging toys the Gymini® Sunny Day will encourage baby's 

development and attract her curiosity, whether on her tummy or on her back 

(KK). 

Рис. 3.22. Тактика впевненості у позитивному ставленні адресата до 

товару  (KK). 

(3)  Toddler Girls Hoodie and Joggers Set 

She is going to look super duper cute and warm when she rocks this two-piece 

set (IR). 

Усі наведені ТОТ сфокусовані на третій особі, яка має отримати переваги 

від купівлі пропонованих товарів. 

Бенефіціарієм виступає дочка потенційного покупця, оскільки тексти 

рекламують товари для дівчаток. Центральна позиція текстів вибудовується за 

рахунок займенників у першому тексті – they, у другому – her, у третьому – she. 
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В останньому тексті опис переваг товару для дівчинки доповнюється вказівним 

займенником для побудови обґрунтованого аргументативного твердження (she 

looks super duper in this set). 

„Третя особа” відрізняється наступними властивостями: 1) вона може 

комбінуватися з будь-якою об’єктною референцією; 2) вона ніколи не 

співвідноситься з її власним вживанням у мовленнєвому акті (нерефлексивно); 

3) вона може мати деяку, іноді навіть значну, кількість займенникових та 

вказівних варіантів; 4) вона не співвідноситься з парадигмою референції типу 

„тут”, „зараз” тощо, як це відбувається із займенниками „я” і „ти” [23, с. 290-

291]. 

Ми вже зазначали, що особовий і присвійний займенники третьої особи 

однини чоловічого роду вживаються в ТОТ у рамках цієї тактики набагато 

рідше, ніж займенники жіночого роду. Наприклад: 

Your son is the self-appointed king of winter, and warmth is paramount to his 

staying power through a long snowball fight or a frigid 

night checking out the winter carnival. It's therefore 

fitting you bought him the Marmot Boys' Guides Down 

Hooded Jacket to keep him warm all winter long. A 

combination of 700-fill down and durable polyester 

ripstop will withstand snowball shrapnel as he leads his 

friends and siblings on a full-frontal assault in the neighborhood winter games 

(BC). 

Рис. 3.23. Тактика впевненості у позитивному ставленні адресата до 

товару  (BC). 

Наведений ТОТ побудований на тактиці впевненості у позитивному 

ставленні до товару. Проте, у фокусі не покупець товару (звернення до другої 

особи відбувається лише один раз), а його / її син. Основним прийомом є 

повторення особового та вказівних займенників третьої особи чоловічого роду. 

Через кількаразове повторення займенників автором тексту вибудовується 

ідеалістична картина задоволення від використання товару, яке отримає не 
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тільки син покупця але і його друзі (he leads his friends and siblings). Ключовим 

елементом тексту виступає поєднання займенників другої і третьої особи (you 

bought him). У такий спосіб будується зв’язок між придбанням товару 

потенційним покупцем та задоволенням, яке отримає його дитина. 

Отже, застосування у ТОТ тактики впевненості у позитивному ставленні 

до товару може ґрунтуватися на виділенні у ТОТ таких дейктичних центрів як 

адресат повідомлення – потенційний покупець та / або інша особа, для якої 

покупець може потенційно придбати товар. 

 

 3.3.2. Тактика ототожнення адресата з групою людей 

Основою використання тактики ототожнення покупця з групою людей є 

особові займенники. Наприклад: 

BEATRIX POTTER STACKABLE LEARNING BLOCKS 

The characters we love are rendered in ten 

extraordinarily illustrated blocks that stack or nest, 

teaching not only relationships, numbers and colors, but 

literature as well. Beautiful enough to display in your 

nursery (SB). 

Рис. 3.24. Тактика ототожнення адресата з групою людей  (SB). 

У цьому ТОТ використання особового займенника 1-ої особи множини we 

дозволяє автору побудувати певну інтимну єдність із покупцем, зарахувати його 

до групи, якій потенційно сподобається предмет опису, через удаване 

співпадіння інтересів адресанта і адресата, знаходження спільного. Традиційно 

займеннику „ми” приписується значення „реальної участі в комунікації” для 

вказівки на форму спільної участі мовця (я) та потенційного учасника 

комунікації (він, вона), тобто людини, яка не є у даний момент ні мовцем (я), ні 

адресатом (ти, ви): ми = я + він(вона), я з нею, з ним [216, с. 115], що є 

притаманним, наприклад, політичному дискурсу, в якому політики 

використовують ексклюзивність / інклюзивність займенників першої особи 

однини і множини із маніпулятивною метою [263, с. 175]. 
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У ТОТ у рамках цієї тактики можна виділити нечислені випадки вживання 

інклюзивного we (як зазначалося у попередньому розділі, більшість випадків 

вживання особового займенника першої особи множини стосується адресата 

повідомлення), що поєднує адресата і відправника повідомлення у групу, 

належність до якої передбачає необхідність придбати певний предмет: 

BOB revolution Pro 

Only 3 wheel stroller with Swivel wheel the 

approved when jogging or inline skating! 

The BOB revolution Pro Jogger by Britax 

Römer: reliable and flexible premium stroller 

for joggers. We don’t surrender to the 

problems that drive themselves at the sport 

with prams (KR). 

Рис. 3.25. Тактика ототожнення адресата з групою людей  (KR). 

Наведений ТОТ пропонує товар для окремої групи покупців – людей, що 

займаються бігом або катанням на роликах та мають маленьку дитину. 

Об’єктом опису є дитячий візочок, розрахований на батьків, що займаються 

спортом (premium stroller for joggers). Займенник we у цьому тексті дозволяє 

авторові уявно об’єднати себе та потенційного покупця в одну групу – людей, 

що займаються бігом і мають певні труднощі, якщо у них є дитина. При цьому 

ця група у тексті постає як така, що здатна подолати проблему шляхом 

придбання пропонованого товару. 

Іншим способом групової референції у ТОТ є вживання вказівного 

займенника множини those. Наприклад: 

Garden Lane Changing Pad Covers 

Available in the stripe, circle dot, square and dot line 

patterns from the classic pink, blues and neutral collections, 

these 100% cotton fitted sheets are great for those who love 

Caden lane prints….these are discounted (JB). 

Рис. 3.26. Тактика ототожнення адресата з групою людей  (JB). 



170 
 

У цьому описі вживання дейктичного елемента дозволяє відокремити 

цільову групу, до якої належать потенційні покупці товару. Ця група ніби 

постає окремою дистанційованою одиницею, яка має певні характеристики. 

Належність до цієї групи потенційно зараховує читача до кола бажаючих 

придбати пропонований товар. Цікаво, що у другій частині ТОТ вживається ще 

один дейктичний елемент (these), що емфазує виняткову ціну на пропонований 

товар і слугує додатковим елементом переконання. У такий спосіб весь ТОТ 

побудований на потенційно сильній аргументативній опозиції вказівних 

займенників those – these. 

Вказівний займенник those, за яким іде підрядне речення зі сполучником 

who (those who do sth), – це один із прийомів, який дуже вдало і доречно 

використовується, коли товар орієнтований на конкретний контингент 

споживачів: 

(1) The Prince Matrix 1100 Badminton Racket is a 

great racket for those who want to work on their all 

round game, although it does specialise in big shots 

when needed (SD). 

 

(2) The Yonex B6000i Badminton Racket is a great 

starter racket for those who are just taking up 

badminton (SD). 

 

Рис. 3.27. Тактика ототожнення адресата з групою людей  (SD). 

Об’єктом опису обох наведених текстів є бадмінтонні ракетки. Різниця 

між цими двома товарами полягає у тому, що вони розраховані на різні групи 

споживачів (1 – гравців із досвідом, 2 – початківців). Вживання в обох текстах 

вказівного займенника those, за яким іде підрядне речення, зміст якого визначає 

потенційну групу покупців товару, дозволяє авторові чітко окреслити 

можливості використання товару. Займенник при цьому вживанні актуалізує не 

тільки дейктичні смисли. Він виступає засобом оптимізації побудови 
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економічно обґрунтованого опису товару. 

Отже, у такий спосіб, за допомогою вказівних займенників здійснюється 

виділення у ТОТ його потенційного споживача, що, безперечно, сприяє 

ефективній організації тексту із спрямуванням на конкретну цільову аудиторію. 

 

3.3.3. Тактика „вирішення проблеми” адресата 

Основою цієї тактики є змалювання певної гіпотетичної потреби або 

проблеми покупця, яку зможе задовольнити або вирішити пропонований товар. 

У вербальному плані змалювання проблеми може здійснюватися через 

підрядне речення умови із введенням вирішення через дейктичний прислівник 

then. Наприклад: 

 

If space is in short supply and yet your little 

girl has a love of all things dressing up, then 

this clever rotating unit is just the thing. The 

unit has a hanging area ... (AK). 

 

 

Рис. 3.28. Тактика „вирішення проблеми” адресата  (AK). 

Наведений ТОТ одразу ж починається із змалювання проблемної 

гіпотетичної ситуації у формі підрядного речення зі сполучником if. 

Прислівник then, що вказує на момент, віддалений у часі від моменту 

комунікації (прочитання тексту потенційним покупцем), і позначає час 

співвідносний у майбутньому із вирішенням проблеми (if space is in short supply, 

this unit will solve the problem). У попередньому розділі відзначалося, що в 

опозиції now – then, останній прислівник, як правило, позначає час, що передує 

моменту мовлення, тобто часовому дейктичному центру (визначається від часу, 

який усвідомлюється як майбутнє і минуле). Тактика „вирішення проблеми” 

становить своєрідне виключення, що ґрунтується на особливій здатності 

прислівника then (на відміну від таких ДЕ, як прислівники soon або ago) 
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вживатися відносно минулого і майбутнього [298, c. 18]. У природній мові діє 

принцип дейктичної одночасності, за яким часова межа відліку – тепер – одна 

й та сама для мовця й слухача. Та інколи навіть у межах одного висловлення 

часовий дейксис потім мислиться і як майбутнє, і як теперішнє, підкріплюється 

відповідними формами дієслів [249, с. 90]. 

Потрібно відмітити вдалу побудову наведеного вище тексту. Тактика 

„вирішення проблеми” в ньому посилена за рахунок застосування ще декількох 

дейктиків. Назва товару вводиться через вживання вказівного займенника, 

роблячи наголос на тому, що саме описуваний товар може допомогти у 

вирішенні проблеми. Означений артикль у другій частині тексту набуває 

емфатичного звучання, вказуючи на винятковість пропонованого рішення. 

Деякі дослідники вже відмічали, що окремі типи підрядних речень 

можуть виступати актуалізаторами дейктичної функції в Інтернет-дискурсі 

[114]. У випадку із досліджуваним прийомом тактики „вирішення проблеми” 

між головним та підрядним реченням вибудовується певний тип часових 

відношень. Зокрема, у підрядному реченні змальовується час, що передує часу 

головного речення. При використанні теперішнього граматичного часу (Present 

Simple) в обох частинах складнопідрядного речення використання дейктика 

then допомагає перенести час головного речення у майбутнє, щоб 

концептуалізувати вирішення проблеми у свідомості потенційного покупця. 

Проблемна ситуація може вводитися також не на початку, а у середині 

тексту: 

Osprey Ozone 80 Travel Pack 

All bases covered for your travels – light, durable and perfect for 

organisation. If you’re anxious about airports – getting your bags 

through them with no charges, no damage and no losses, then no 

problem (GO). 

Рис. 3.29. Тактика „вирішення проблеми” адресата  (GO). 

На початку цього ТОТ увага одразу ж фокусується на покупцеві та його 

подорожах (your travels), окреслюється сфера застосування пропонованого 
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товару. Далі через підрядне речення умови вводиться проблемна ситуація, яка 

може виникнути у ході подорожі. Детально вирішення проблеми у тексті не 

розписується, проте після прислівника then автором пропонується відсутність 

будь-яких проблем у разі купівлі пропонованого товару (no problem). 

Рідше спостерігається вживання підрядних речень зі змалюванням 

проблемної ситуації, вирішення якої вводиться у текст без темпорального 

дейктика then: 

Geuther baby bouncer Rocco 

The gentle movements of the bouncer give 

your little darling relaxation of an exhausting 

daily routine. If the day was very exciting and 

your little wild child won´t come to rest, the 

gentle swinging movements will help to 

becalm your baby (KR). 

Рис. 3.30. Тактика „вирішення проблеми” адресата  (KR). 

Центром ТОТ виступає дитина покупця (your little darling, your little wild 

child). Текст починається із тактики впевненості у позитивному ставленні до 

товару. На початку розміщено вирішення проблеми, що вербалізується через 

іменник із позитивною конотацією relaxation. Можлива проблемна ситуація 

міститься у підрядному реченні умови. Текст закінчується пропонованим 

вирішенням, до якого може призвести купівля товару. За відсутності 

прислівника then, як у попередніх прикладах, перенесення часу головного 

речення у майбутнє (час після вирішення проблеми) здійснюється через 

уживання форми майбутнього часу. 

Іншим прийомом цієї тактики є позначення проблемного моменту, який 

має вирішитися через купівлю пропонованого у ТОТ товару, за допомогою 

вказівного займенника those, який у цьому випадку набуває значення 

віддаленості у часі й просторі як „проблеми, яка може з’явитися”. Наприклад: 

(1) Caters from newborns to those terrible teens schoolwear (AK). 
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(2) A quality hybrid bike that performs equally well on tarmac or trails, perfect 

for those off-road shortcuts on your everyday commute. (GO). 

(3) The Giro Nine Junior Ski Helmet 

When you're shredding those slopes and looking stylish you want 

that feeling of protection to make you feel secure and safe (SD). 

 

Рис. 3.31. Тактика „вирішення проблеми” адресата  (SD). 

У всіх трьох наведених текстах вказівний займенник those поєднується із 

іменником на позначення певної проблеми або виклику – those terrible teens, 

those off-road shostcuts, those slopes. Частково втрачаючи власне дейктичне 

значення віддаленості від мовця, вказівний займенник у цьому випадку набуває 

елементу негативної оцінності і використовується для виділення або 

виокремлення проблеми. При цьому проблема умовно позначається як така, що 

відома обізнаному покупцю. 

Підсумовуючи викладене у розділі, можна загалом відзначити 

комплексне застосування стратегій і тактик комунікативного впливу у більш 

ніж двох третинах проаналізованих ТОТ. Як правило, одна із тактик є 

домінуючою, а інші відіграють вторинну або допоміжну роль. Вдале поєднання 

декількох тактик із обох виділених стратегій передбачає створення економічно 

ефективного, логічно структурованого тексту, що включатиме повну 

інформацію про об’єкт опису, інтегровану у стратегії переконання. Наприклад: 

Rip Curl Trestles Oceansearch Watch 

If only this watch could teleport you to the beach with 

the best surf. That’d be rad. You know exactly when and 

where the surf’s up because you have a Rip Curl Trestles 

Oceansearch Watch on your wrist. This digital watch 

comes pre- programmed with tide information for 200 

locations – and if your local beach or the one you plan to travel to next week 

isn’t on that list, you can add it in (UG). 

Рис. 3.32. Тактика „вирішення проблеми” адресата  (UG). 
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Особливою рисою поданого ТОТ є те, що у порівняно невеликому за 

обсягом тексті зібрано значну кількість дейктичних елементів. Апеляція до 

адресата (тактика впевненості в позитивному ставленні до товару) через 

кількаразове вживання особового займенника you і відповідно присвійного your 

забезпечує адресанту нерозривний зв’язок із віртуальним співрозмовником і 

налаштовує комунікацію на дружню розмову з елементами уявних ситуацій (If 

only this watch could teleport you to the beach with the best surf) та поради (if your 

local beach or the one you plan to travel to next week isn’t on that list, you can add it 

in). Вказівний займенник this супроводжує безпосередньо описуваний предмет 

(тактика емфазування винятковості товару), кожного разу наголошуючи на 

його позитивних характеристиках. Часовий дейксис представлений 

обставиною next week, яка, фокусуючи увагу на найближчому майбутньому, 

наближує адресата до його мрії опинитися на березі океану із пропонованим 

годинником на руці. Використання дієслів з елементами дейктичності (рух до 

або від дейктичного центру) у цьому прикладі характеризується логічним та 

послідовним рухом до поставленої мети. Одразу ж у першому реченні дієслово 

teleport, властиве віртуальному світу, переносить адресата до місця його мрії. 

Наступний крок – це використання дієслова come with у його ідіоматичному 

значенні, яке наближує цей годинник до потенційного покупця, завдяки його 

додатковим перевагам (tide information for 200 locations). Із двох виділених 

тактик домінуючою вбачається тактика впевненості у позитивному ставленні 

до товару, оскільки сам об’єкт опису в тексті починає відігравати вторинне 

значення у порівнянні з адресатом повідомлення. При комбінуванні цих двох 

тактик потенційний покупець стає центром повідомлення, якому надається 

можливість скористатися перевагами товару, підкресленими за допомогою 

вживання дейктиків. 

При застосуванні стратегій і тактик комунікативного впливу в ТОТ 

спостерігаємо, як дейктичні елементи, прагматичні за параметрами, позбавлені 

оцінного значення, набувають його, імпліцитно перерозподіляючи одиниці 

оцінної семантики, висловлені експліцитно, і примушуючи їх ставати частиною 
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одного чи іншого світу. Маніпулюючи світами, використовуючи механізми 

розшарування, нашарування і підключення світів, автори здатні маніпулювати 

уявленням про добре/погане, бажане/небажане, важливе/незначне. 

Маніпулювання цими світами й оцінними уявленнями дозволяє авторам 

текстів вуалювати справжні цілі висловлювання, дозволяє приховувати 

погане, негативне, небажане, а на поверхню виносити переваги і позитивні 

якості, що сприяє досягненню дійсних комунікативних цілей [65, с. 4]. 

Аналіз ДЕ, що вживаються у ТОТ, розкриває задіяні у них глибинні 

аргументативні механізми. Ми можемо говорити про те, що у ТОТ 

спостерігається явище так званої дейктичної аргументації, яка полягає у факті 

ототожнення чи диференціації позицій комунікантів, у своєрідній грі на 

конвергенції та дивергенції комунікативних позицій співрозмовників. Мовне 

вираження ідеї ототожнення та диференціації завдяки займенникам, 

прислівникам місця та часу, а також деяким морфологічним формам дієслова, 

створює часові, просторові та особисто співвіднесені орієнтири, актуалізуючи 

цим самим зміст висловлювання, а також цілого дискурсу [226, с. 13]. 

Отже, ТОТ може бути побудований як на використанні дейктичних 

елементів, характерних лише для однієї з виділених тактик, так і на 

інтегрованому використанні двох або більше тактик комунікатиного впливу. В 

останньому випадку одна із тактик виступає домінуючою, закладаючи 

дейктичний орієнтаційний центр повідомлення. 

 

    Висновки до третього розділу 

 

Категорія дейксису в Інтернет-дискурсі представлена переважно у 

вигляді вторинного дейксису. Вторинний дейксис – тип дейксису зі зміщеним 

дейктичним центром. Зміщення дейктичного центру є основою для виділення 

двох стратегій комунікативного впливу. Під стратегією комунікативного 

впливу в ТОТ ми розуміємо оптимальну реалізацію інтенції продавця товару 

щодо досягнення ним своєї комерційної мети, що відображається у доборі, 
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організації та структуруванні вербальних і невербальних мовних засобів у ТОТ 

у відповідності до цієї інтенції. Тактика є способом реалізації стратегії і 

знаходить свій вияв в усталеному репертуарі прийомів, які, в свою чергу, є 

сукупністю мовленнєвих засобів, що здійснюють вплив на реципієнта – 

користувача сайту, потенційного споживача товару або послуги, що 

пропонується в ТОТ. 

Дейктичним центром, що об’єднує дві основні тактики стратегії 

диференціації товару або послуги (тактика емфазування винятковості товару та 

тактика імпліцитного зіставлення) є дейктична функція особового займенника 

it (they – форма множини) із вказівкою на об’єкт, відомий чи названий раніше. 

Основними прийомами тактики емфазування винятковості товару є 

вживання дейктичних елементів у таких комбінаціях: 1) вказівного займенника 

this (these) або означеного артикля the у поєднанні із назвою товару та 

позитивним оцінним прикметником (можливе кількаразове повторення); 

2) вказівного займенника  his (these) у поєднанні з прикметником із позитивною 

оцінною семантикою у функції предикату; 3) присвійного займенника its (their), 

що передує назві якості або елементу товару, із позитивним оцінним 

прикметником. 

Тактика імпліцитного зіставлення знаходить свій вияв у використанні 

таких прийомів: 1) присвійний займенник our (ours) із назвою товару, що 

відповідає (пасує / підходить) предмету, який вже належить покупцю – you 

(yours) + назва предмета; 2) вказівний займенник this (these) або означений 

артикль the у поєднанні з назвою товару, що відповідає (пасує / підходить) 

предмету, який вже належить покупцю – you (yours) + назва предмета; 

3) комбінація дейктиків this та our (this (item) is our bestseller, our best price etc.) 

для підкреслення особливостей товару; 4) опозиція присвійних займенників 

“our / ours – her / his / their / your / yours” у семантичному ланцюгу something 

ours is good for something yours / his / hers; 5) темпоральні дейктики або мовні 

одиниці з елементами дейктичності (afterwards, soon, always, durable, durability 

тощо) на позначення довготривалого використання товару. 
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Стратегія позитивної спрямованості на дії адресата характеризується 

зміщенням дейктичного центру на адресата комунікації (та / або у деяких 

випадках третю особу – близьку адресату людину), що знаходить своє 

відображення у вживанні відповідних дейктиків. Ця стратегія представлена 

тактикою впевненості у позитивному ставленні адресата до товару, тактикою 

ототожнення адресата з групою людей та тактикою пропозиції щодо вирішення 

проблеми. 

Тактика впевненості у позитивному ставленні адресата до товару 

представлена такими прийомами: 1) особовий займенник you (присвійний 

займенник your із назвою особи, близької до адресата) із змалюванням 

позитивних наслідків використання товару; 2) особові та присвійні займенники 

третьої особи (he / she / they / her / his / their) із змалюванням позитивних 

наслідків використання товару. 

Тактика ототожнення покупця із групою людей знаходить свою 

реалізацію у таких прийомах: 1) інклюзивне we для створення групи, 

належність до якої передбачає необхідність придбати товар; 2) “those whо” для 

виокремлення цільової групи використання окремих товарів. 

Тактика “вирішення проблеми” проявляється через: 1) вживання 

підрядних речень умови, що змальовують проблему, рішення якої вводиться в 

головному реченні через прислівник then (для поєднання моменту купівлі 

товару і вирішення проблеми); 2) вживання вказівного займенника those, що 

передує іменнику на позначення проблеми або виклику. 

З викладеного очевидно, що у ТОТ комерційних сайтів дейксис є не 

тільки засобом вказування. Дейктичні елементи задають концептуальні рамки 

цього різновиду дискурсу і організують його формальну і смислову структуру. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Дейксис – одна з основних універсальних категорій сучасної лінгвістики. 

Поняття дейксису віддзеркалює орієнтаційні властивості мови, пов’язані з 

відображенням у дискурсі особи мовця, а також місця та часу породження 

висловлювання. 

Аналіз теоретико-методологічних підходів до обґрунтування 

дейктичності мовного знака дає підґрунтя для розуміння категорії дейксису у 

широкому значенні як системи мовних засобів, що вживаються у дискурсі для 

співвідношення його змісту з фізичними координатами комунікативної 

ситуації – учасниками, місцем і часом комунікативної події. Дейктичним 

центром дискурсу є розташування (локація) мовця у момент висловлювання. 

Засобами реалізації дейксису в дискурсі є дейктичні елементи (знаки, слова, 

одиниці, вирази) або дейктики – такі мовні одиниці, значення яких 

визначається через звернення до координат акту мовлення. Вони мають 

референтів, але не мають десигнатів. Відповідно до теорії актуалізації 

Ш. Баллі, завдяки вживанню у дискурсі дейктичних елементів здійснюється 

співвідношення (референція) висловлювання (тексту) з дійсністю. 

Оскільки функція дейктичних елементів полягає у вказівці на 

позалінгвальні явища об’єктивної дійсності, вони безпосередньо пов’язані з 

дискурсом – складним багатоплановим явищем, досліджуваним із позицій 

різних лінгвістичних напрямів, і в сучасних інтерпретаціях визначається 

єдністю тексту (продукту комунікативної діяльності людини) й контексту – 

змінного набору елементів комунікативної ситуації, до якого входять учасники 

дискурсу (адресант і адресат) та їхні позамовні цілі, текст (висловлювання), 

просторово-часові умови комунікації.  

Особливими характеристиками Інтернет-дискурсу є електронний канал 

комунікації, гіпертекстовий механізм реалізації комунікативної взаємодії та 

організація інформації у формі веб-сайтів. Веб-сайт – сукупність логічно й 

тематично зв’язаної гіпертекстової інформації, збереженої на одному сервері, 
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доступної в мережі Інтернет, оформленої у вигляді окремих веб-сторінок, 

поєднаних гіперпосиланнями. Одним із сучасних розповсюджених типів веб-

сайтів є Інтернет-магазин, або комерційний сайт, – багатофункціональний 

програмний модуль, що забезпечує продаж товарів або послуг і передбачає 

можливість користувача сайту здійснювати реальні дії щодо купівлі товару 

(наприклад, розрахунок). Інформаційна архітектура комерційних сайтів, як 

правило, будується відповідно до принципу каталогізованої багатовимірної 

ієрархії, основним елементом якої є текст-опис товару. 

Текст-опис товару є автентичним мовленнєвим жанром Інтернет- 

дискурсу, що формується завдяки взаємодії низки мовних і немовних факторів, 

які є складниками комунікативного контексту. ТОТ комерційних Інтернет-

сайтів побудовані за моделлю мультимедійного гіпертексту й 

характеризуються такими параметрами, як поліадресантність, інформативність, 

об’єктивність, креолізованість, інтерактивність, відносна завершеність, 

наявність певної структурної моделі. 

До типової структури ТОТ входять інформаційний блок та блок 

об’єктивної орієнтації користувача. Інформаційний блок включає зображально-

графічний та вербальний компоненти. Орієнтуючись на класичну структуру 

короткого тексту, в інформаційному блоці виділяються три сегменти: початок 

(назва / марка товару), основна частина (опис переваг та недоліків товару, його 

технічних характеристик, фотографія) та завершення (довідковий матеріал). 

Блок об’єктивної орієнтації включає гіперпосилання, що функціонують як 

засоби орієнтації користувача у кіберпросторі та надають можливість навігації 

сайтом (наприклад, UP, DOWN, BACK, FORWARD, PREVIOUS | NEXT 

(PAGE), MORE, VIEW ALTERNATIVES, VIEW LARGER IMAGE), а також 

здійснення реальних дій (наприклад, ADD TO CART, PRE-ORDER, SHOP 

NOW, PAY BY CARD). 

Під час дослідження було зроблено висновок про те, що у текстах-описах 

товарів представлені дейктичні елементи усіх трьох класичних видів дейксису 

– особового, просторового (локативного) та темпорального. Здійснені кількісні 
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підрахунки (представлені у таблиці, Додаток А) уможливили виявлення тих 

елементів, що найбільш часто вживаються у проаналізованому текстовому 

масиві, а отже складають основу актуалізації категорії дейксису в ТОТ 

комерційних сайтів.  

На комерційних сайтах включеність дистанційних віртуальних учасників 

комунікації у комунікативний акт відбувається через вживання засобів 

особового дейксису – особових та присвійних займенників. Займенник другої 

особи you є найбільш вживаним дейктичним елементом ТОТ (у 83,6% усіх 

текстів), що відображає спрямованість ТОТ на адресата. Окремим категоріям 

ТОТ (наприклад, описи дитячих товарів та подарунків) притаманна 

спрямованість на третю особу (роздвоєність адресата), що виражається у 

вживанні займенників he / she – 4,3% та 11,9% усіх  проаналізованих ТОТ 

відповідно. Позначення об’єкта опису забезпечує займенник it (41%).  

Хоча ТОТ спрямовані на масового споживача, тобто фактично належать 

до сфери масової комунікації, вживання особових займенників дозволяє 

зробити текст адресатно-спрямованим, а опис персоналізованим. Відображення 

автора у структурі тексту не є типовим для ТОТ – це зумовлює низьку частоту 

займенників I / we з наданням переваги займеннику we (9,8% текстів), що не є 

інклюзивним стосовно адресата й позначає виробника та / або продавця товару. 

Із метою репрезентації учасників комунікації поряд із особовими 

займенниками можуть вживатися також присвійні займенники, основним із 

яких є займенник другої особи your (65%) або займенники третьої особи her / 

his (4,5% та 1,9% відповідно). Натомість присвійний займенник першої особи 

our, як правило, вживається на позначення компанії-виробника товару (our 

company / website), а також у поєднанні з назвою товару або його елементів для 

підкреслення переваг. 

Серез засобів темпорального дейксису було виділено прислівники із 

значенням майбутнього часу (soon, later, then), що виконують власне дейктичну 

функцію вказівки на час доступу до товару (отримання товару) і вживаються в 

основній частині ТОТ (інформаційний блок). Встановлено, що дейктичний 
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прислівник always втрачає власне індексальне значення вказівки на час та 

вживається у ТОТ з метою створення позитивної оцінки пропонованого товару 

(можливості його довготривалого використання). Для прислівника now 

характерним є вживання у структурі акціональних гіперпосилань із метою 

здійснення реальних дій в Інтернет-магазині.  

Оскільки кіберпростір є віртуальним, засоби локативного дейксису в ТОТ 

комерційних веб-сайтів відображають процес транспозиції, закладаючи 

просторові параметри комунікації в Інтернеті, та складають у сукупності 

орієнтаційну метафору. Прислівники here / there встановлюють метафоричний 

орієнтаційний центр навігації користувача Інтернет-сайту (here / home / 

homepage). Лінійно структуровані елементи каталогів та підкаталогів сайту 

створюють для користувача орієнтаційні стежки (breadcrumb trails), точкою 

відліку в яких є перша сторінка сайту – вітрина (here / home / homepage). 

Засобами навігації користувача на сайті є інтратекстові посилання (лінки), у 

структуру яких інтегровані дейктичні елементи (UP, DOWN, BACK, 

FORWARD). 

Вказівні займенники this / these та that / those (76,3% та 17,5% усіх 

проаналізованих ТОТ) виконують у ТОТ низку функцій. По-перше, вони 

реалізують дейктичну функцію вказівки на предмет або послугу, що 

представлена для продажу, та створюють у свідомості адресата тексту 

дейктичну проекцію товару як такого, що є наявним у магазині і доступним для 

продажу. По-друге, вказівні займенники виділяють об’єкт опису як логічно 

первинний із класу подібних об’єктів, тому використовуються для номінації 

товару у поєднанні з назвою товару набагато частіше ніж, наприклад, означений 

артикль, або займенник третьої особи однини it. 

Із трьох виділених у роботі класів мовних одиниць із елементами 

дейктичності (артиклі, дієслова, прикметники) для реалізації дейктичної 

функції в ТОТ найчастіше вживаються артиклі, зокрема означений артикль, що 

уможливлює здійснення одиничної референції, тобто ідентифікації об’єкта 

опису як такого, що відомий потенційному споживачу. Дієслова, що можуть за 
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певних умов мати дейктичні параметри (come / go) актуалізують синкретичну 

дейктичну функцію в позначенні товару (або групи товарів), як таких, що скоро 

будуть у наявності (coming soon). У низці ТОТ прикметники new, latest, durable 

є виразниками темпорального дейксису із вказівкою на час, що передує 

часовому дейктичному центру (new, latest), або час, що йде за часовим 

дейктичним центром (durable). 

На основі здійсненого огляду та аналізу вживання дейктичних елементів у 

текстах-описах товару сформульоване таке визначення. Дейксис гіпертексту – 

це система вербальних знаків, що містять відсилання до координат акту 

Інтернет-комунікації (учасників, місця, часу та предмета комунікації), 

актуалізуючи зміст тексту, розміщеного на веб-сторінці, шляхом закладення 

центру його сприйняття. У гіпертексті існує явище вторинного дейксису – 

позиція, з якої ведеться опис, представлена як трансформація позиції мовця, а 

співвіднесеність із мовленнєвим актом відбувається непрямим 

(опосередкованим) способом. 

Дейктичні елементи в електронних ТОТ не лише здійснюють вказівку, але 

й можуть набувати експресивного значення, маючи при цьому значний 

аргументативний потенціал. Реалізація такої потенційної здатності дейктиків у 

ТОТ знаходить своє вираження у використанні цих елементів у стратегіях і 

тактиках комунікативного впливу. У результаті аналізу семантичної та 

композиційної структури ТОТ комерційних сайтів у роботі виокремлені дві 

основні глобальні стратегії впливу на адресата: стратегія диференціації товару 

або послуги та стратегія позитивної спрямованості на дії адресата. Основою для 

виділення цих стратегій є фокус зміщення дейктичного центру тексту, що має 

місце при вторинному дейксисі. 

Дейктичним центром, що об’єднує дві основні тактики стратегії 

диференціації товару або послуги (тактика емфазування винятковості товару й 

тактика імпліцитного зіставлення), є дейктична функція особового займенника 

it (they – форма множини) із вказівкою на об’єкт, відомий чи названий раніше. 

Основними прийомами тактики емфазування винятковості товару є 
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вживання дейктичних елементів у таких комбінаціях: 1) вказівного займенника 

this (these) або означеного артикля the у поєднанні з назвою товару та 

позитивним оцінним прикметником (можливе кількаразове повторення); 

2) вказівного займенника this (these) у поєднанні з прикметником із позитивною 

оцінною семантикою у функції предикату; 3) присвійного займенника its (their), 

що передує назві якості або елементу товару, із позитивним оцінним 

прикметником. 

Тактика імпліцитного зіставлення знаходить свій вияв у використанні 

таких прийомів: 1) присвійний займенник our (ours) із назвою товару, що 

відповідає (пасує / підходить) предмету, який вже належить покупцю – you 

(yours) + назва предмета; 2) вказівний займенник this (these) або означений 

артикль the у поєднанні з назвою товару, що відповідає (пасує / підходить) 

предмету, який вже належить покупцю – you (yours) + назва предмета; 

3) комбінація дейктиків this та our (this (item) is our bestseller, our best price etc.) 

для підкреслення особливостей товару; 4) опозиція присвійних займенників 

“our / ours – her / his / their / your / yours” у семантичному ланцюгу something 

ours is good for something yours / his / hers; 5) темпоральні дейктики або мовні 

одиниці з елементами дейктичності (afterwards, soon, always, durable, durability 

та ін.) на позначення довготривалого використання товару. 

Стратегія позитивної спрямованості на дії адресата характеризується 

зміщенням дейктичного центру на адресата комунікації (та / або у деяких 

випадках третю особу – близьку адресату людину), що знаходить своє 

відображення у вживанні відповідних дейктиків. Ця стратегія представлена 

тактикою впевненості у позитивному ставленні до товару, тактикою 

ототожнення покупця з групою людей та тактикою пропозиції щодо вирішення 

проблеми. 

Тактика впевненості у позитивному ставленні до товару представлена 

такими прийомами: 1) особовий займенник you (присвійний займенник your із 

назвою особи, близької до адресата) зі змалюванням позитивних наслідків 

використання товару; 2) особові та присвійні займенники третьої особи (he / she 
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/ they / her / his / their) зі змалюванням позитивних наслідків використання 

товару. 

Тактика ототожнення покупця з групою людей знаходить свою 

реалізацію в таких прийомах: 1) інклюзивне we для створення групи, 

належність до якої передбачає необхідність придбати товар; 2) “those whо” для 

виокремлення цільової групи використання окремих товарів. 

Тактика „вирішення проблеми” виявляється через: 1) вживання 

підрядних речень умови, що описують проблему, рішення якої вводиться в 

головному реченні через прислівник then (для поєднання моменту купівлі 

товару і вирішення проблеми); 2) вживання вказівного займенника those, що 

передує іменнику на позначення проблеми або виклику. 

Загалом, у ТОТ спостерігається тенденція до комплексного застосування 

стратегій і тактик комунікативного впливу. Як правило, одна з тактик є 

домінантною (саме вона й закладає дейктичний центр), а інші відіграють 

вторинну або допоміжну роль. Вдале поєднання декількох тактик з обох 

виділених стратегій передбачає створення економічно ефективного, логічно 

структурованого тексту, що включатиме повну, інтегровану у стратегії 

переконання інформацію про об’єкт опису. 

Перспектива подальших розвідок в окресленому напрямі полягає в 

залученні до матеріалу дослідження інших жанрів Інтернет-дискурсу та типів 

сайтів, що уможливило б здійснення порівняльного аналізу основних 

характеристик дейктичних елементів у різних видах віртуальної комунікації 

(наприклад, порівняння синхронного й асинхронного спілкування в Інтернеті). 

Здійснену класифікацію стратегій і тактик комунікативного впливу в ТОТ 

можна суттєво розширити за рахунок аналізу аргументативних функцій 

паралінгвістичних засобів комерційних веб-сайтів. 

  



186 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 
1. Александрова О. В. Проблема дискурса в современной лингвистике / 

О. В. Александрова // Когнитивно-прагматические аспекты лингвистических 

исследований. – Калининград, 1999. – С. 10–14. 

2. Андронкина Н. М. Понятие „дискурс” в междисциплинарных исследованиях 

и его содержание в методике преподавания иностранных языков / 

Н. М. Андронкина // Мир науки, культуры, образования. – 2008. – № 3 (10). – 

С. 87–91. 

3. Анисимова Е. Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация (на 

материале креолизованных текстов) : учеб. пособие для студентов фак. 

иностр. яз. вузов / Е. Е. Анисимова. – М. : Академия, 2003. – 128 с. 

4. Апресян Ю. Д. Избранные труды. Интегральное описание языка и системная 

лексикография / Ю. Д. Апресян. – Том ІІ. – М. : Школа „Языки русской 

культуры”, 1995. – 767 с. 

5.  Апресян Ю. Д. Избранные труды. Лексическая семантика (синонимические 

средства языка) / Ю. Д. Апресян. – Том І. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : 

Языки русской культуры; Издательская фирма „Восточная литература” РАН, 

1995. – 472 с. 

6. Аристотель. Категории [Електронний ресурс] / Аристотель. – Режим доступу 

до ресурсу : https://www.litmir.me/bd/?b=159353 

7. Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии [Електронний ресурс] / 

Аристотель // Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. 

– Минск : Литература, 1998. – С. 1064–1112. – Режим доступу до ресурсу : 

http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm 

8. Арутюнова Н. Д. Лингвистические проблемы референции [Електронний 

ресурс] // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Радуга, 1982. – Вып. 13. – 

С. 5–40. – Режим доступу до ресурсу : http://www.classes.ru/grammar/157.new-

in-linguistics-13/source/worddocuments/_.htm 



187 
 

9. Арутюнова Н. Д. Номинация, референция, значение / Н. Д. Арутюнова // 

Языковая номинация. Общие вопросы / Отв. ред. Б. А. Серебренников, 

А. А. Уфимцева. – М. : Наука, 1977. – С. 188–206. 

10. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт / 

Н. Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1988. – 341 с.  

11. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н. Д. Арутюнова. – [2-е изд., испр.]. 

– М. : Языки русской культуры, 1999. – 896 с.  

12. Арутюнова Н. Д., Падучева Е. В. Истоки, проблемы и категории 

прагматики // Новое в зарубежной лингвистике. – М. : Прогресс, 1985. – 

Вып. 16. – С. 3–41. 

13. Ахметова С. Г. Артикль как выражение понятийной категории дейксиса в 

современном английском языке / С. Г. Ахметова. – Алма-Ата : Мектеп, 1982. 

– 116 с. 

14. Ахметова С. Г. Синтактика и прагматика английского артикля : автореф. дис. 

на соискание учен. степени доктора филол. наук : спец. 10.02.04 „Германские 

языки” / С. Г. Ахметова. – М., 1989. – 32 с. 

15. Ахренова Н. А. Интернет-дискурс как глобальное межкультурное явление и 

его языковое оформление : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора 

филол. наук : спец. 10.02.19 „Теория языка” / Н. А. Ахренова. – Москва, 2009. 

– 36 с.  

16. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – 

[2-е изд.; пер. с франц. Е. Вентцель, Т. Вентцель]. – М. : Эдиториал УРСС, 

2001. – 416 с.  

17. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Эстетика 

словесного творчества. – М. : Искусство, 1986. – С. 250–296. 

18. Бацевич Ф. С. Лінгвістична генологія : проблеми і перспективи / Ф. 

C. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2005. – 264 c. 

19. Бацевич Ф. С. Нариси з комунікативної лінгвістики : [монографія] / 

Ф. С. Бацевич. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана  Франка, 2003. – 

247 с. 



188 
 

20. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : [підручник] / 

Ф. С. Бацевич. – [2-ге вид., доп.]. – К. : ВЦ "Академія", 2009. – 376 с. 

21. Безугла Л. Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному 

діалогічному дискурсі : [монографія] / Л. Р. Безугла. – Харків : ХНУ 

імені В. Н. Каразіна, 2007. – 332 с.  

22. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации (на материале 

современного английского языка) : дис. … доктора филол. наук : спец. 

10.02.04 ,,Германские языкиˮ / Белова Алла Дмитриевна. – К., 1998. – 443 с. 

23. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Э. Бенвенист. – М. : Прогресс, 1974. – 

448 с. 

24. Бєлова А. Д. Комунікативні стратегії і тактики : проблеми систематики / 

А. Д. Бєлова // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. – К. : КНУ 

ім. Тараса Шевченка, 2004. – С. 11–16.  

25. Білецька Т. О. Вказівні займенники та їх оцінні значення у різних видах 

дискурсу / Т. О. Білецька // Матеріали V Міжвузівської конференції молодих 

учених „Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і 

германських мов і літератур” (29-31 січня 2007 р., Донецьк, Донецький 

національний університет). – Донецьк, 2007. – С. 152–153. 

26. Білецька Т. О. Дейктична аргументація у електронних текстах описах 

товарів / Т. О. Білецька // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. пр. 

– К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 87–95. 

27. Білецька Т. О. Дейктичні елементи в англомовному рекламному дискурсі / 

Т. О. Білецька // Мовні та концептуальні картини світу. – № 10. – К., 2004. – 

С. 32–37. 

28. Білецька Т. О. Дейктичність артиклів у гіпертексті / Т. О. Білецька // 

Филология, социология и культурология. Европейская научная конференция. 

Теория. Практика / Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. European Scientific 

Conference. Theory. Practice. – Варшава. – 09/2017. – С. 9–13. 



189 
 

29. Білецька Т. О. Дискурсивно-структурні особливості англомовних текстів 

описів товарів комерційних Інтернет-сайтів / Т. О. Білецька // Лінгвістика 

ХХІ століття : дослідження і перспективи. – К. : Логос, 2010. – С. 35–45. 

30. Білецька Т. О. Оцінна конотація дейксису (на матеріалі передвиборчих 

дебатів) / Т. О. Білецька // Сучасні дослідження з іноземної філології. – 

Вип. 2. – Ужгород, 2004. – С. 135–141. 

31. Білецька Т. О. Оцінні значення дейктичних прислівників часу / 

Т. О. Білецька // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 267. – 

Чернівці : Рута, 2005. – С. 144–151. 

32. Білецька Т. О. Оцінні значення та суб’єктивна модальність у дейктичних 

елементах / Т. О. Білецька // Мовні та концептуальні картини світу. – Вип. 12. 

– Ч. 1. – К., 2004. – С. 43–48. 

33. Білецька Т. О. Прагматичний контекст як передумова інтерпретації 

дейктичних елементів у дискурсі / Т. О. Білецька // Филология, социология и 

культурология. Европейская научная конференция. Теория. Практика / 

Filologia, socjologia i kulturoznawstwo. European Scientific Conference. Theory. 

Practice. – Щецин. – 07/2017. – С. 14–19. 

34. Білецька Т. О. Різні види дейксису та способи їх вираження в сучасній 

англійській мові / Т. О. Білецька // Науковий вісник Чернівецького 

університету. – Вип. 168. – Чернівці : Рута, 2003. – С. 110–116. 

35. Білецька Т. О. Роль дейктичних елементів у реалізації стратегій впливу на 

адресата (на матеріалі анломовних текстів-описів товарів комерційних 

Інтернет-сайтів) / Т. О. Білецька // Мовні і концептуальні картини світу. – К., 

2013. – С. 155–163. 

36. Білецька Т. О. Транспозиція засобів локативного дейксису у гіпертексті / 

Т. О. Білецька // Science and Education a New Dimension. – Philology, V (38). – 

Issue 138. – Budapest, 2017. – P. 14–17. 

37. Біскуб І. Лінгвістична й когнітивна категоризація : особливості 

розмежування / І. Біскуб // Актуальні питання іноземної філології. – 2016. – 

№ 4. – С. 14–21. 



190 
 

38. Біскуб І. П. Ситуативно-інформаційне моделювання у англомовному 

дискурсі програмного забезпечення / І. П. Біскуб // Лінгвістика ХХІ століття: 

Нові дослідження і перспективи. – НАН України. Центр наукових досліджень 

і викладання іноземних мов / редкол. А. Д. Бєлова (голов. ред) [та ін.]. – К. : 

Логос, 2008. – С. 44–56. 

39. Бодик О. П. Проблема дискурсу в сучасній лінгвістиці / О. П. Бодик // 

Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції [Проблеми 

загальної, германської, романської та слов’янської стилістики], (Горлівка, 

19–21 травня 2005 р.). – Т. 1. – Горлівка : ГДПІІМ, 2005. – С. 9–12. 

40. Бодров A. A. Виртуальная реальность как когнитивный и социокультурный 

феномен : автореф. дис. на соискание учен. степени доктора филос. наук : 

спец. 09.00.01 „Онтология и теория познания” / A. A. Бодров. – Чебоксары, 

2007. – 36 с.  

41. Бондаренко М. К. Особливості німецькомовної реклами в Інтернеті / 

М. К. Бондаренко // Мовні і концептуальні картини світу. – Вип. 25. – Ч. 1. – 

К., 2009. – С. 76–78. 

42. Бондаренко О. Г. Функционально-семантическое поле дейксиса в 

современном английском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / 

Бондаренко Ольга Геннадьевна. – Ростов-н/Д, 1998. – 170 с. 

43. Бондарко А. В. Принципы построения функциональной грамматики 

современных славянских языков / А. В. Бондарко // Грамматическое 

описание славянских языков. Концепции и методы / Отв. ред. 

Н. Ю. Шведова. – М. : Наука, 1974. – C. 23–31.  

44. Боронникова Н. В., Левицкий Ю. А. О семантике артикля / 

Н. В. Боронникова, Ю. А. Левицкий // Лингвистические исследования / Отв. 

ред. В. Г. Гак. – Дубна, 2001. – С. 38–48. 

45. Бричко A. C. Прагматический аспект употребления наречий с модальным 

значением уверенности/сомнения в совр. франц. языке / А. С. Бричко // 

Прагматические характеристики текста и его смысловая интерпретация. – 

Нальчик, 1987. – С. 20–29. 



191 
 

46. Бродская Е. Л. Функции личных местоимений / Е. Л. Бродская // Вісник 

Харківського Національного університету ім. В. Н. Каразіна. – № 609. – 

Харків, 2003. – С. 124–127.  

47. Булыгина Т. В. Языковая концептуализация мира / Т. В. Булыгина, 

А. Д. Шмелев. – М., 1997. – 576 с. 

48. Бюлер К. Теория языка. Репрезентативная функция языка / К. Бюлер ; 

[пер. c нем.; общ. ред. и коммент. Т. В. Булыгиной] – М. : Прогресс, 2000. – 

528 с. 

49. Васильева А. К. Местоимение и его категории во французском языке. Лекции 

из спецкурса по теоретической грамматике / А. К. Васильева. – Л. : Изд-во 

ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1973. – 71 с. 

50. Вейнрейх У. О семантической структуре языка / У. Вейнрейх // Новое в 

лингвистике. – М. : Прогресс, 1970. – Вып. 5. – С. 163–249. 

51. Виноградов В. А. Артикль / В. А. Виноградов // Лингвистический 

энциклопедический словарь / [Под. ред. В. Н. Ярцевой]. – М. : Наука, 1990. – 

354 с. 

52. Вольф Е. М. Грамматика и семантика местоимений / Е. М. Вольф. – М. : 

Наука, 1974. – 224 с. 

53. Воробьев Г. Г. Психосемиотика цвета. Колористика и психосемиотика / 

Г. Г. Воробьев // Психосемиотика познавательной деятельности. – М. : 

МГПИ, 1988. – С. 51–70. 

54. Воротников Ю. Л. Местоимения как „языковые категоризаторы” / 

Ю. Л. Воротников // Филологические науки. – 2001. – № 5. – С. 42–50. 

55. Галичкина Е. Н. Специфика компьютерного дискурса на английском и 

русском языках : на материале жанра компьютерных конференций : дис. ... 

канд. филол. наук : 10.02.20 „Сравнительно-историческое, типологическое и 

сопоставительное языкознание” / Галичкина Елена Николаевна. – Астрахань, 

2001. – 212 с.  

56. Гніздечко О. М. Авторизація наукового дискурсу : комунікативно-

прагматичний аспект (на матеріалі англомовних статей сучасних 



192 
 

європейських та американських лінгвістів) : дис. ... канд. філол. наук : 

10.02.04 „Германські мови” / Гніздечко Оксана Миколаївна. – К., 2005. – 

203 с. 

57. Головенко Ю. А. Текстоструктуры современного английского языка : 

учебное пособие по спецкурсу / Ю. А. Головенко. – Смоленск : СГПИ, 1983. 

– 133 с. 

58. Гольман И. А., Добробабенко Н. С. Практика рекламы / И. А. Гольман, 

Н. С. Добробабенко. – Новосибирск : СП „Интербрук”, 1991. – 144 с.  

59. Горбунова К. До питання дослідження електронних текстів „спам” / 

К. Горбунова // Мова та історія.– К., 2006. – Вип. 89. – С. 86–93.  

60. Горбунова К. А. Наративний підхід до аналізу електронних текстів як 

передумова комплексного дослідження англомовних листів спам-

повідомлень / К. А. Горбунова // Проблеми семантики, прагматики та 

когнітивної лінгвістики : зб. наук. пр. – Вип. 14. – К. : ЛОГОС, 2008. – С. 108–

114. 

61. Горошко Е. И. Изучение электронного дискурса в судебном речеведении 

[Електронний ресурс] / Е. И. Горошко. – Харьков, 2004. – Режим доступу до 

ресурсу : http://www.textology.ru/article.aspx?aId=44 

62. Горошко Е. И. Интернет-жанр и функционирование языка в Интернете : 

попытка рефлексии / Е. И. Горошко // Жанры речи. – Вып. 6. Жанр и язык. – 

Саратов : Наука, 2009. – С. 111–127.  

63. Горошко Е. И. Современные интернет-коммуникации : структура и основные 

характеристики [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу : 

http://www.textology.ru/article.aspx?aId=232 

64. Гулакова И. И. Коммуникативные стратегии и тактики речевого поведения в 

конфликтной ситуации общения : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 

„Русский язык”, 10.02.19 „Теория языка” / Гулакова Ирина Ивановна. – Орел, 

2004. – 151 с. 

65. Гуменюк Н. Г. Дейктичні маркери як фактор, який впливає на реалізацію 

категорії оцінки в тексті (за матеріалами англомовної преси та реклами) : 

http://www.textology.ru/article.aspx?aId=44


193 
 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

„Германські мови” / Н. Г. Гуменюк. – К., 1996. – 26 с. 

66. Гуменюк Н. Г. Категорія дейксису в англійській мові : універсальний 

дейксис / Н. Г. Гуменюк // Науковий вісник Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. 

Мовознавство. – Луцьк, 2012. – № 6. – С. 24–26. 

67. Гусар М. В. Комунікативна стратегія інформування в приватних газетних 

оголошеннях-пропонуваннях / М. В. Гусар // Проблеми семантики слова, 

речення та тексту : зб. наук. праць / Відп. ред. Н. М. Корбозерова. – Вип. 21. 

– К., 2008. – С. 81–89. 

68. Дайнека Н. М. Інтердискурсивність кіберпростору як онтологічна 

передумова для актуалізації кібербулінгу / Н. М. Дайнека // Наукові записки 

Національного університету „Острозька академія”. Серія : Філологічна. – 

2016. – Вип. 62. – С. 109–112. 

69. Данильчук Е. В. Информационные технологии в образовании : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по пед. Специальностям / 

Е. В. Данильчук. – Волгоград : Перемена, 2002. – 183 с. 

70. Данилюк С. С. Структурні та функціональні особливості англомовних 

електронних текстів (на матеріалі персональних веб-сторінок лінгвістів) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

„Германські мови” / С. С. Данилюк. – К. : Київський національний 

лінгвістичний університет, 2006. – 20 с.  

71. Дедова О. В. Лингвистическая концепция гипертекста : основные понятия и 

терминологическая парадигма / О. В. Дедова // Вестник Московского 

университета. Сер. 9 : Филология. – 2001. – Вып. 4. – С. 22–36.  

72. Дедова О. В. Лингвосемиотический анализ электронного гипертекста : на 

материале русскоязычного Интернета : дис. … доктора филол. наук : 

10.02.01, 10.02.19 „Теория языка” / Дедова Ольга Викторовна. – М., 2006. – 

253 с. 

73. Дедова О. В. Ссылка как элемент структуры электронного сетевого 



194 
 

гипертекста / О. В. Дедова // Лингвистическая полифония. Сборник статей в 

честь проф. Р. К. Потаповой. – М., 2007. – С. 735–752. 

74. Дейк ван Т. А. К определению дискурса. [Електронний ресурс] / 

Т. А. ван Дейк. – 1998. – Режим доступу до ресурсу : 

http://www.nsu.ru/psych/internet/bits/vandijk2.html  

75. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк ; 

[сост. В. В. Петрова; под ред. В. И. Герасимова; вступ. ст. Ю. Н. Караулова и 

В. В. Петрова ; пер. с англ.]. – [2-е изд.]. – М. : URSS ЛЕНАНД, 2015. – 320 с.  

76. Дейксис [Електронний ресурс] // Энциклопедия. Кругосвет. – 2001. – Режим 

доступу до ресурсу : http://www.krugosvet.ru/articles/76/1007612/print.htm 

77. Демьянков В.З. Загадки диалога и культуры понимания [Електронний 

ресурс] / В. З. Демьянков // Текст в коммуникации. – М. : Институт 

языкознания АН СССР, 1991. – С. 109–116. – Режим доступу до ресурсу : 

http://www.infolex.ru/P062.html 

78. Демьянков В. З. Конвенции, правила и стратегии общения : 

(Интерпретирующий подход к аргументации) / В. З. Демьянков // 

Изв. АН СССР. Сер. литературы и языка. – 1982. – Т. 41, № 4. – С. 327–337.  

79. Демьянков В. З. Лингвистическая интерпретация текста : универсальные и 

национальные (идиоэтнические) стратегии / В. З. Демьянков // Язык и 

культура : Факты и ценности : К 70–летию Юрия Сергеевича Степанова / 

[отв. редакторы : Е. С. Кубрякова, Т. Е. Янко]. – М. : Языки славянской 

культуры, 2001. – С. 309–323. 

80. Демьянков В. З. Понимание как интерпретирующая деятельность 

[Електронний ресурс] / В. З. Демьянков // Вопросы языкознания. – 1983. – 

№ 6. – С. 58–67. – Режим доступу до ресурсу : 

http://www.infolex.ru/Vja6_83.html 

81. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен : [монографія] / 

[Л. Р. Безугла, Є. В. Бондаренко, М. П. Донець та ін. ; під ред. 

І. С. Шевченко.]. – Харків : Константа, 2005. – 356 с.  

http://www.krugosvet.ru/articles/76/1007612/print.htm


195 
 

82. Дмитрук О. В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації 

(на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років) : дис. 

… канд. філол. наук : 10.02.04 „Германські мови” / Дмитрук Ольга 

Вікторівна. – К., 2005. – 229 с. 

83. Доброва Г. Р. Онтогенез персонального дейксиса (личные местоимения и 

термины родства) : дис. … доктора філол. наук : 10.02.19 / Доброва Галина 

Радмировна. – СПб, 2005. – 496 с. 

84. Ерзинкян Е. Л. Дейктическая семантика слова / Е. Л. Ерзинкян // [за ред. 

С. С. Хидекель.] – Ер. : Изд-во Ереван. ун-та, 1988. – 172 с.  

85. Есперсен О. Философия грамматики : [пер. с англ.] / О. Есперсен / [Общ. ред. 

Б. А. Ильиш]. – [2-е изд., стереотип.] – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 408 с.  

86. Єлісєєва С. В. Сучасні підходи до вивчення Інтернет-повідомлень у 

лінгвістиці [Електронний ресурс] / С. В. Єлісєєва. – С. 18–30. – Режим 

доступу до ресурсу : http://lib.chdu.edu.ua/pdf/novitfilolog/12/84.pdf 

87. Ємельянова О. В. Варіативність комунікативних стратегій та тактик 

дискурсу фінансового прогнозу / О. В. Ємельянова // Вісник Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія „Романо-германська 

філологія”. – Харків, 2011. – № 953. – С. 30–34. 

88. Жура В. В. Вербалика эмоционального дейксиса в речевом пространстве 

английских оправдательных высказываний / В. В. Жура // Лингвистическая 

мозаика : наблюдения, поиски, открытия : сборник науч. тр. – Вып. 2. – 

Волгоград, 2001. – С. 63–70. 

89. Жура В. В. Эмоциональный дейксис в вербальном поведении английской 

языковой личности (на материале англоязычной художественной 

литературы) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 „Германские языки” / Жура 

Виктория Валентиновна. – Волгоград, 2000. – 200 с. 

90. Заборовська С. В. Особливості віртуального дискурсу в просторі Інтернет (на 

прикладі інтернет-щоденників) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.02 „Російська мова” / С. В. Заборовська. – 

Харків, 2006. – 20 с.  

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:55817/index.php?url=/auteurs/view/23933/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:55817/index.php?url=/auteurs/view/23933/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:55817/index.php?url=/auteurs/view/23970/source:default


196 
 

91. Загнітко А. П. Сучасні лінгвістичні теорії : [монографія] / А. П. Загнітко. – 

[2-ге вид., випр. і доп.]. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 219 с. 

92. Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / 

Г. А. Золотова. – М. : Наука, 1973. – 352 с. 

93. Иванов В. В. Чет и нечет : асимметрия мозга и знаковых систем / 

В. В. Иванов. – М. : Рипол Классик, 1978. – 185 с. 

94. Иванова Ю. М. Стратегии речевого воздействия в жанре предвыборных 

теледебатов : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Иванова Юлия 

Михайловна. – Волгоград, 2003. – 137 с.  

95. Ильясова С. В. Языковая игра в „сетевых языках” / С. В. Ильясова, 

Е. В. Каллистратидис // Интернет-коммуникация как новая речевая 

формация. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2012. – С. 220–236.  

96. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / 

О. С. Иссерс. – М. : URSS / УРСС ; ЛКИ, 2008. – 288 с. 

97. История лингвистических учений. Древний мир / [отв. ред. А. В. Десницкая, 

С. Д. Кацнельсон]. – Л. : Наука, 1980. – 263 с. 

98. Ільницька Л. Л. Англомовний сугестивний дискурс : дис. ... канд. філол. 

наук : 10.02.04 / Ільницька Леся Леонідівна. – К., 2006. – 222 с.  

99. Кабанова Е. Ю. Идиоматическая фразеология в дискурсе (на материале 

английской и американской рекламы) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 

„Германские языки”  / Кабанова Елена Юрьевна. – М., 2000. – 183 с. 

100. Как же работает сайт? [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до 

ресурсу : http://sitezaprosto.com/rus/help/21 

101. Как работает Веб [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до 

ресурсу : 

www.developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/How_t

he_Web_works 

102. Катагощина Н. А. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских 

языков / Н. А. Катагощина, Е. М. Вольф, Л. И. Лухт, М. С. Гурычева // 

Проблема структурной общности. – М. : Наука, 1972. – С. 159–264. 

http://sitezaprosto.com/rus/help/21
http://www.developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/How_the_Web_works
http://www.developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/How_the_Web_works


197 
 

103. Кацнельсон С. Д. Общее и типологическое языкознание / 

С. Д. Кацнельсон. – Л. : Наука, 2010. – 346 с. 

104. Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление / 

С. Д. Кацнельсон. – М. : Эдиториал УРСС, 2002. – 220 с. 

105. Кашлева К. К. Лексический темпоральный дейксис в когнитивных 

моделях времени (на материале современного английского и немецкого 

языков) / К. К. Кашлева // Вестник ВГУ. Серия : Лингвистика и 

межкультурная коммуникация. – 2015. – № 4. – С. 114–118. 

106. Кибрик А. А. Анафорический компонент дейктических местоимений / 

А. А. Кибрик // Тезисы докладов. Конференция молодых научных 

сотрудников и аспирантов : Семантические и прагматические аспекты 

языковых единиц и речевых структур. – М., 1987. – С. 77–78. 

107. Кибрик А. А. Об анафоре, дейксисе и их соотношениях / А. А. Кибрик // 

Разработка и применение лингвистических процессоров : сб. науч. трудов / 

[Под ред. А. С. Нариньяни]. – Новосибирск, 1983. – С. 107–129. 

108. Кирвалидзе Н. Г. Прагматический аспект дейктических средств языка (на 

материале современного английского языка) / Н. Г. Кирвалидзе // 

Филологические науки. – 1988. – № 6. – С. 58–64.  

109. Киричук Л. М. Прагмасемантичні особливості категорії оцінки в 

рекламному тексті (на матеріалі реклами журналу „Time”) : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / 

Л. М. Киричук. – К., 1999. – 19 с.  

110. Кияк-Редькович Л. Т. Особливості поєднання вербальної та зображальної 

інформації у креолізованих Інтернет-текстах малої форми (на матеріалі 

офіційних веб-сайтів кандидатів у Президенти США на виборах 2008 року) / 

Л. Т. Кияк-Редькович // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження та 

перспективи. – К., 2007. – С. 157–166.  

111. Кияк-Редькович Л. Т. Соціопрагматичні та етнокультурні особливості 

візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі сучасної англійської 

мови) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Леся Тарасівна. 



198 
 

– К., 2010. – 249 c.  

112. Клюев Е. В. Речевая коммуникация : успешность речевого 

взаимодействия : [учеб. пособие для ун-тов и ин-тов] / Е. В. Клюев. – М. : 

РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 320 с.  

113. Клюев Е. В. Риторика. Инвенция. Диспозиция. Элокуция : учебное 

пособие для высших учебных заведений / Е. В. Клюев. – М. : ПРНОР, 2001. – 

272 с. 

114. Клюева Е. В. Актуализация пространственно-временного дейксиса в 

языке электронного общения (на материале немецкоязычных интернет-

дневников) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Клюева Екатерина 

Валентиновна. – М., 2016. – 168 с. 

115. Кобзарева Т. Ю., Лахути Л. Г. O структуре денотативного значения 

предлогов / Т. Ю. Кобзарева, Л. Г. Лахути // Семантическая структура слова. 

Психолингвистические исследования. – М.,1971. – С. 124–139. 

116. Кобякова І. К. Креативне конструювання вторинних утворень в 

англомовному художньому дискурсі : [монографія] / І. К. Кобякова. – 

Вінниця : Нова книга, 2007. – 128 с.  

117. Коваленко Н. М. Візуальна риторика як засіб структурування змісту 

німецького публіцистичного тексту / Н. М. Коваленко // Мовні і 

концептуальні картини світу. – К., 2004. – № 11. – С. 268–276. 

118. Ковбаско Ю. Г. Кореляція категорій модальності та дейксису у процесі 

формуванні "загального" значення лексичних одиниць в сучасній англійській 

мові [Електронний ресурс] / Ю. Г. Ковбаско // Одеський лінгвістичний 

вісник. – 2016. – Вип. 7. – С. 60-63. – Режим доступу до ресурсу : 

http://www.oljournal.in.ua/v7/odesa7.pdf  

119. Кожина М. Н. Дискурсный анализ и функциональная стилистика с 

речеведческих позиций / М. Н. Кожина // Текст – Дискурс – Стиль : сб. науч. 

ст. – С.-Петербург : Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – С. 9–33. 

120. Кожина М. Н. Целый текст как объект стилистики текста / М. Н. Кожина // 

Stylistyka IV. – Opole, 1995. – С. 33–53. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%20%D0%AE$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674353
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9674353


199 
 

121. Козловская А. Б. Информационные блоки газетного сообщения о погоде / 

А. Б. Козловская // Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Харків : 

Константа. – 2002. – № 567. – С. 339–344.  

122. Козловская А. Б. Особенности информационных блоков газетных текстов 

погоды / А. Б. Козловская // Іноземна філологія на межі тисячоліть : Тези 

доповідей Міжнародної наук. конференції, присвяченій 70-річчю факультету 

іноземних мов Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. – Харків : Константа, 

2000. – С. 124–125. 

123. Козловська Г. Б. Реалізація принципів риторики в синоптичних текстах / 

Г. Б. Козловська // Філологічні науки : збірник наук. праць. – Суми : 

СумДПУ, 2000. – С. 188–199. 

124. Козуб Л. С. Лінгвопрагматичний аспект текстів телевізійної реклами / 

Л. С. Козуб // Матеріали V Міжвузівської конференції молодих учених (29-

31 січня 2007 р.) / [Відп. ред. В. Д. Каліущенко]. – Донецьк : ДонНУ, 2007. – 

С. 180–181. 

125. Козуб Л. С. Лінгвостилістичні особливості англійської пісні як тексту 

малої форми / Л. С. Козуб // Наукові записки Національного університету 

„Острозька академія”. Серія „Філологічна”. – 2014. – Вип. 49. – С. 193–195. 

126. Колокольцева Т. Н. Новая эра интертекстуальности : глобализация 

интертекстуальных связей в интернет-эпоху / Т. Н. Колокольцева // Известия 

Волгоградского государственного педагогического университета. – 2013. – 

№ 6 (81). – С. 61–66. 

127. Коломієць Н. В. Лінгвістичні особливості організації гіпертексту 

Інтернет-новин (на матеріалі англійської мови) : дис. ... канд. філол. наук : 

10.02.04 / Коломієць Неля Василівна. – К., 2004. – 213 с. 

128. Коломієць Н. В. Лінгвістичні особливості організації гіпертексту 

Інтернет-новин (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / 

Н. В. Коломієць. – К. : Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, 

2004. – 21 с.  



200 
 

129. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка / 

Г. В. Колшанский. – [3-е изд.] – М. : Издательство ЛКИ, 2007. – 176 с. 

130. Колшанский Г. В. Объективная картина мира в познании и языке / 

Г. В. Колшанский / [отв. ред. А. М. Шахнарович; авт. предисл. 

С. И. Мельник, А. М. Шахнарович]. – [2-е изд., доп.] – Москва : Едиториал 

УРСС, 2005. – 120 с. 

131. Компанцева Л. Ф. Интернет-коммуникация : когнитивно-прагматический 

и лингвокультурологический аспекты / Л. Ф. Компанцева. – Луганск : 

Знание, 2007. – 444 с. 

132. Корбина Е. Н. Языковые формы пространственной ориентации в речи : 

дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Корбина Елена Николаевна. – М., 2002. 

– 159 с. 

133. Коровина И. В. Параметры дейктический процедуры в анг лоязычной 

научной коммуникации : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. 

„Германские языки” / И. В. Коровина. – Иваново, 2011. – 24 с. 

134. Коровина И. В. Функционирование глаголов с дейктической функцией в 

текстах научной коммуникации на английском языке / И. В. Коровина // 

Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 

Вып. 2 (56). – Волгоград, 2011. – С. 95–97. 

135. Короленко И. С. Виртуальный дискурс всемирной сети в процессе 

глобализации / И. С. Короленко // Сборник научных докладов X 

Международной конференции по функциональной лингвистике 

[Функционирование русского и украинского языков в эпоху глобализации], 

(Ялта, 14-16 июня 2003 г.). – Ялта : ТНУ, 2003. – С. 165–166. 

136. Космацька Н. В. Засоби вираження темпорального дейксису у 

гетерогенному тексті (на матеріалі французької мови) / Н. В. Космацька // 

Одеський лінгвістичний вісник. – 2016. – № 7. – С. 129–133. 

137. Кохтев Н. Н. Динамический синтаксис в рекламе / Н. Н. Кохтев // Русская 

речь. – 1991. – № 5. – С. 67–72.  



201 
 

138. Кравцова Е. И. Функционально-семантические поля дейксиса как 

средство организации дискурса персонажа (на материале драматических 

произведений М. И. Цветаевой „Приключение” и „Ариадна”) : дис. … канд. 

филол. наук : спец. 10.02.01 „Русский язык”/ Кравцова Елена Ивановна. – 

Барнаул, 2002. – 215 с. 

139. Кравченко А. В. Вопросы теории указательности : Эгоцентричность. 

Дейктичность. Индексальность / А. В. Кравченко. – Иркутск : Изд-во 

Иркутск. ун-та, 1992. – 212 с. 

140. Крейдлин Г. Е. Время сквозь призму временных предлогов / 

Г. Е. Крейдлин // Логический анализ языка. Язык и время / [отв. ред. 

Н. Д. Арутюнова, Т. Е. Янко]. – М. : Изд-во Индрик, 1997. – С. 139–151. 

141. Крылов С. А. О семантике местоименных слов и выражений / Русские 

местоимения : семантика и грамматика. – Владимир : ВГПИ, 1989. – С. 5–12. 

142. Кубрякова Е. С. Память и ее роль в исследовании речевой деятельности / 

Е. С. Кубрякова // Текст в коммуникации. – М., 1991. – С. 4–21. 

143. Кудрявцева А. А. Актуализация объектно-субъектных значений у 

английского глагола to give / А. А. Кудрявцева // Известия Российского 

государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2008. – 

№ 76 (1). – С. 186–191. 

144. Кузьмин П. В. Дискурс как способ политической деятельности / 

П. В. Кузьмин // Ученые записки Таврического национального университета 

им. В. И. Вернадского, Серия : философия. Том 19 (58). – Симферополь, 

2006. – № 2. – С. 222–227. 

145. Кузьмина Т. Е. Взаимодействие назывных и дейктических функций в 

семантике глагола : (Лексико-семант. группа глаголов перемещения в 

соврем. англ. яз.) / Т. Е. Кузьмина // Вопросы семантики языковых единиц. – 

Уфа, 1988. – С. 25–30. 

146. Курилас О. Р. Транслокальні прислівники із доцентрованою скерованістю 

дії та їх словотвірні кореляти у сучасній німецькій мові : автореф. дис. на 



202 
 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / 

О. Р. Курилас. – Львів, 2004. – 18 с. 

147. Кутузов А. Б. Коммуникативные особенности дискурса компьютерных 

сетевых форумов [Електронний ресурс] / А. Б. Кутузов // Третьи Лазаревские 

чтения : Традиционная культура : теория и практика : материалы Всерос. 

науч. конф. с междунар. участием. – Челябинск, 2006. – Ч. 3. – Режим доступу 

до ресурсу : http://tc.utmn.ru/files/kutuzov_discourse.pdf 

148. Лазарева Э. А. Конституирующие особенности интернет-рекламы / 

Э. А. Лазарева // Политическая лингвистика. – 2008. – № 26. – С. 142–148. 

149. Лайонз Дж. Введение в теоретическую лингвистику [Електронний 

ресурс] / Дж. Лайонз. – [пер. с англ. яз. под ред. В. А. Звегинцева]. – М. : 

Прогресс, 1978. – 544 с. – Режим доступу до ресурсу : 

https://royallib.com/read/layonz_dgon/vvedenie_v_teoreticheskuyu_lingvistiku.ht

ml#0 

150. Левицкий А. Э. Антропоцентризм современной функциональной 

лингвистики / А. Э. Левицкий // Вестник Ленинградского государственного 

университета им. А. С. Пушкина. Сер. „Филология”. – 2010. – Т. 5, № 1. – 

С. 74–78.  

151. Лившиц Т. Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте / Т. Н. Лившиц. 

– Таганрог : ТГПИ, 1999. – 212 с. 

152. Линский Л. Референция и референты / Л. Линский // Новое в зарубежной 

лингвистике. – М. : Радуга, 1982. – Вып. 13. – С. 161–178. 

153. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів : [монографія] / [С. О. Швачко, 

Т. О. Анохіна, С. В. Баранова та ін.]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 178 с.  

154. Ломакіна І. А. Дейксис та анафора як головні функції особових 

прономінативів / І. А. Ломакіна // Мовні і концептуальні картини світу : зб. 

наук. праць. – К., 2001. – № 5. – С. 128–132. 

155. Ломакіна І. А. Семантика та прагматика особових займенникових слів у 

сучасних іспаномовних текстах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

http://tc.utmn.ru/files/kutuzov_discourse.pdf


203 
 

канд. філол. наук : спец. 10.02.05 „Романські мови” / І. А. Ломакіна. – К., 

2001. – 18 с. 

156. Лузина Л. Г. Виды информации в дискурсе / Л. Г. Лузина // Дискурс, речь, 

речевая дeятeльнocть. – M. : ИHИOH PAH, 2000. – C. 137–151. 

157. Луканина М. В. Газетный текст через призму теории коммуникации / 

М. В. Луканина // Вестник Московского университета : сб. научн. трудов. 

Серия 19 : Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2003. – № 2. – 

С. 123–133. 

158. Лукашенко Н. Г. Засоби графіки у комп’ютерному дизайні текстів 

Інтернет-форумів / Н. Г. Лукашенко // Проблеми семантики слова, речення та 

тексту. – 2003. – Вип. 9. – С. 212–218. 

159. Лукашенко Н. Г. Іспаномовний Інтернет-дискурс : комунікативно-

прагматичний та лінгвостилістичний аспекти (на матеріалі форумів з 

проблематики родинних стосунків) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. філол. наук : спец. 10.02.05 „Романські мови” / Н. Г. Лукашенко. – К. : 

Київський національний лінгвістичний університет, 2006. – 20 с.  

160. Майтинская К. Е. Местоимения в языках разных систем / 

К. Е. Майтинская. – М. : Либроком, 2009. – 314 с. 

161. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / М. Л. Макаров. – М. : ИТДГК 

„Гнозис”, 2003. – 280 с. 

162. Малая О. Ю. Реализация речевых стратегий вежливости в дискурсе 

немецкоязычных интернет-форумов : автореф. дис. на соискание науч. 

степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 „Германские языки” / О. Ю. Малая 

– Харьков, 2008. – 23 с. 

163. Малихіна А. В. Значення і функції артикля в сучасній англійській мові 

[Електронний ресурс] / А. В. Малихіна // Филологические науки. 

Теоретические и методологические проблемы исследования языка – Режим 

доступу до ресурсу : 

http://www.rusnauka.com/2_KAND_2014/Philologia/3_135682.doc.htm 



204 
 

164. Маловицкий Л. Я. Личные местоимения современного русского языка в 

коммуникативном аспекте / Л. Я. Маловицкий // Русские местоимения : 

семантика и грамматика. – Владимир : ВГПИ, 1989. – С. 105–111. 

165. Мальцева Р. И. Предлоги в старославянском и древнерусском языках : 

семантическая и функциональная эволюция / Р. И. Мальцева. – Краснодар, 

1999. – 260 с. 

166. Мартінек С. В. Концептуалізація зеленого кольору (за результатами 

асоціативного експерименту) / С. В. Мартінек // Мовні і концептуальні 

картини світу. – К., 2004. – № 10. – С. 404–412. 

167. Мартынов В. В. Кибернетика. Семиотика. Лингвистика / В. В. Мартынов. 

– Минск : Наука и техника, 1966. – 146 с. 

168. Маслова С. Б. Указательные местоимения “this” / “that” как референтное 

средство английского языка / С. Б. Маслова, Л. А. Мойсеенок // Записки з 

романо-германської філології. – Одеса, 2000. – Вип. 7. – С. 175–182. 

169. Матанцев А. Н. Эффективность рекламы / А. Н. Матанцев. – М. : 

Финпресс, 2002. – 416 с.  

170. Матвеева Т. В. Управление собеседником в диалогическом речевом 

общении / Т. В. Матвеева // Проблемы речевой коммуникации : межвуз. сб. 

науч. тр. – Вып. 4. – Саратов, 2004. – С. 152–165. 

171. Миниярова И. М. Функционально-семантическое поле персональности в 

современном русском языке : автореф. дис. на соискание науч. степени 

доктора филол. наук : 10.02.01 „Русский язык” / И. М. Миниярова. – 

Краснодар, 1993. – 18 с. 

172. Михайлов С. В. Особенности развития информационно-

коммуникативной среды современного общества / С. В. Михайлов, 

В. А. Михайлов // Актуальные проблемы теории коммуникации : сб. науч. тр. 

– СПб. : Изд-во СПбГПУ, 2004. – С. 34–52. 

173. Моисеева С. А. Глаголы восприятия и дейксис / С. А. Моисеева // 

Известия РГПУ им. А. И. Герцена. – 2003. – № 5. – С. 106–115. 



205 
 

174. Моисеева С. А. Системные, структурные, функциональные и 

когнитивные особенности глаголов восприятия в новороманских языках / 

С. А. Моисеева // Проблемы лингвистики и лингводидактики : междунар. сб. 

науч. ст. / [под ред. С. А. Моисеевой, Л. Г. Петровой]. – Белгород, 2015. – 

Вып. III. – С. 81–86. 

175. Моїсеєва С. А. Дейктичне поле дієслів сприйняття / С. А. Моїсеєва // 

Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ LINGUAPAX-VIII. – Вип. 6. – К., 

2000. – С. 208–215. 

176. Мойсеєнко І. П. Прагмалінгвістична організація рекламного тексту : 

макро- і мікроаналіз : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / І. П. Мойсеєнко. – К. : Київський 

держ. лінгвістичний ун-т, 1996. – 24 с.  

177. Моргун H. JI. Научный сетевой дискурс как тип текста : автореф. дис. … 

канд. филол. наук : спец. 10.02.01 „Русский язык” / Н. Л. Моргун. – Тюмень : 

ТГЛУ, 2002. – 20 с. 

178. Морозова О. І. Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно- 

комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук : спец. 10.02.04 

„Германські мови” / О. І. Морозова. – К., 2008. – 32 с. 

179. Мороховский А. Н. Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский, 

О. П. Воробьёва, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. – К. : Вища школа, 

1991. – 272 с. 

180. Мосієнко О. В. Особливості функціонування номінативно-референційних 

одиниць в англомовному медіа-дискурсі [Електронний ресурс] / 

О. В. Мосієнко // Studia philologica. – 2015. – Вип. 5. – С. 84–87. – Режим 

доступу до ресурсу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2015_5_17 

181. Мосієнко О. В. Функції детермінативів сучасної англійської мови : 

лінгвокогнітивна перспектива / О. В. Мосієнко // Проблеми семантики слова, 

речення та тексту. – 2006. – Вип. 17. – С. 247–252. 

182. Мусійчук Т. Комунікативна ситуація обурення [Електронний ресурс] / 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=EJ000053
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=stfil_2015_5_17


206 
 

Т. Мусійчук // Актуальні питання іноземної філології. – 2016. – № 4.– С. 104–

110. – Режим доступу до ресурсу : 

http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/11019/1/21.pdf 

183. Обухов Я. Л. Желтый цвет / Я. Л. Обухов // Журнал практического 

психолога. – 1997. – № 2. – С. 65–79. 

184. Обухов Я. Л. Оранжевый цвет / Я. Л. Обухов // Журнал практического 

психолога. – 1997. – № 5. – С. 60–67. 

185. Обухов Я. Л. Синий цвет / Я. Л. Обухов // Журнал практического 

психолога. – 1997. – № 1. – С. 30–41. 

186. Олешко Ю. Л. Дейксис староукраїнської проповіді XVII століття / 

Ю. Л. Олешко // Studia Linguistica. – 2014. – Вип. 8. – С. 508–511. 

187. Олешков М. Ю. Дейксис в институциональном дискурсе / М. Ю. Олешков 

// Актуальные проблемы общего и регионального языкознания : материалы 

Всероссийской научной конференции с международным участием 28 октября 

2008 года, II. – Уфа : Издательство БГПУ, 2008. – С. 73–77. 

188. Олзоева Я. В. Концептуализация действия в русском языке / 

Я. В. Олзоева // Вестник Бурятского государственного университета. 

Спецвыпуск А. – Улан-Удэ : Изд-во Бурятского госуниверситета, 2012. – 

С. 117–122. 

189. Олзоева Я. В. Роль дейктических глаголов в формировании оценочной 

семантики предложения (Глаголы делать-сделать) / Я. В. Олзоева // Русский 

литературный язык : номинация, предикация, экспрессия. – М., 2002. – 

С. 199–204. 

190. Остапчук А. Л. Способи вираження руху в сучасній китайській мові / 

А. Л. Остапчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Сер. : Філологія. – 2014. – № 8. – Том 1. – С. 153–154. 

191. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью : 

Референциальные аспекты семантики местоимений / Е. В. Падучева. – [6-е 

изд., испр.] – М. : Издательство ЛКИ, 2010. – 296 с.  



207 
 

192. Падучева Е. В. Дейксис : Общетеоретические и прагматические аспекты / 

Е. В. Падучева, С. А. Крылов // Языковая деятельность в аспекте 

лингвистической прагматики. – М., 1984. – C. 25–96. 

193. Падучева Е. В. Дейктические компоненты в семантике глаголов 

движения / Е. В. Падучева // Логический анализ языка : Семантика начала и 

конца. – М., 2002. – С. 121–136. 

194. Падучева Е. В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в 

русском языке; Семантика нарратива) / Е. В. Падучева. – М., 1996. – 464 с. 

195. Палійчук А. Л. Інтимізація наративу засобами просторово-часової 

фокалізації / А. Л. Палійчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. – 2010. 

– Вип. 14. – С. 47–55. 

196. Палійчук А. Л. Наративний код інтимізації (на матеріалі англомовного 

художнього дискурсу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. 

наук : спец. 10.02.04. „Германські мови” / А. Л. Палійчук. – Харків, 2011. – 

18 с. 

197. Панкратов Ф. Г. Рекламная деятельность / Ф. Г. Панкратов, 

Ю. К. Баженов, Т. К. Середина, В. Г. Шахурин. – М. : Маркетинг, 2001. – 

364 с. 

198. Паршина О. Н. Российская политическая речь : Теория и практика / [под 

ред. О. Б. Сиротининой]. – [2-е изд., испр. и доп.]. – М. : Издательство ЛКИ, 

2007. – 232 с. 

199. Пастух Є. В. Прагматичні особливості синтаксичної організації 

рекламних текстів у віртуальному просторі / Є. В. Пастух // Мовні і 

концептуальні картини світу. – 2014. – Вип. 50. – Ч. 2. – С 197–203. 

200. Петрова Е. И. Прагмалингвистическая категория дейксиса [Електронний 

ресурс] / Е. И. Петрова // Филологические науки. Теоретические и 

методологические проблемы исследования языка. – Режим доступу до 

ресурсу : 

http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Philologia/3_87011.doc.htm 

201. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / 

http://www.rusnauka.com/14_NPRT_2011/Philologia/3_87011.doc.htm


208 
 

А. М. Пешковский. – [Предисл. Ю. Д. Апресян]. – М. : Яз. славян. культуры 

А. Кошелев, 2001. – 510 с.  

202. Пирогова Ю. К. Стратегии коммуникативного воздействия в рекламе : 

опыт типологизации / Ю. К. Пирогова // Труды Международного семинара 

Диалог-2001 по компьютерной лингвистике и ее приложениям. – Том 1. – 

Аксаково : РосНИИ ИИ – ИПИ РАН, 2001. – C. 213–219. 

203. Подолкова С. В. Засоби реалізації комунікативності у науково-технічних 

текстах (на матеріалі текстів технічної реклами і анотацій науково-

експериментальних статей) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / С. В. Подолкова. – Харків, 

2001. – 22 с. 

204. Подолкова С. В. Композиционно-смысловые особенности текстов 

технической рекламы и аннотаций научно-экспериментальных статей / 

С. В. Подолкова // Вісник Сумського державного університету. Серія : 

Філологічні науки. – Суми : СумДУ, 2001. – № 2 (23). – С. 40–51.  

205. Подольська Є. А. Філософія : [підручник] / Є. А. Подольська. – К. : Фірма 

«Інкос», Центр навчальної літератури, 2006. – 704 с.  

206. Помірко Р. С. Дейксис як термінотвірний компонент / Р. С. Помірко, 

Р. І. Дудок // Вісник Львівського університету. Серія : Іноземні мови. – 2012. 

– Вип. 19. – С. 3–10. 

207. Попова М. И. Когнитивная основа пространственной модели временных 

отношений в современном английском языке : автореф. дис. на соискание 

науч. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 „Германские языки” / 

М. И. Попова. – Иркутск, 1997. – 16 с. 

208. Потапенко С. І. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу (досвід 

лінгвокогнітивного аналізу) : [монографія] / С. І. Потапенко. – К.: 

Видавничий центр КНЛУ, 2004. – 360 с.  

209. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике / А. А. Потебня. – М. : 

Учпедгиз, 1958. – Т. І–ІІ. – 534 с. 



209 
 

210. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – [3-е изд., доп.] – 

М. : Рефл-бук, К. : Ваклер, 2006. – 656 с.  

211. Прокудина О. Н. Гендерный дискурс-анализ речевых стратегий женской 

языковой личности (на материале русской и английской диалогической 

речи) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01 „Русский язык”, 10.02.19 „Теория 

языка / Прокудина Ольга Николаевна. – Кемерово, 2002. – 209 с. 

212. Пупынин Ю. А. Семантика перфектности и дейксис (на материале рус. яз.) 

[Електронний ресурс] / Ю. А. Пупынин // Теоретические проблемы 

функциональной грамматики : материалы Всерос. науч. конф. / [отв. 

ред. А. В. Бондарко]. – М., 2001. – С. 55–57. – Режим доступу до ресурсу : 

http://iling.spb.ru/grammatikon/tpfg_55-108.pdf 

213. Пушмина С. А. Текстовый дейксис в художественном произведении : 

семейный роман / С. А. Пушмина // Вестник Тюменского государственного 

университета. Серия : Филология. – 2013. – № 1. – С. 61–68. 

214. Радевич-Вінницький Я. К. Етикет і культура спілкування : [навч. посіб.] / 

Я. К. Радевич-Вінницький. – [2-ге вид., доп.]. – К. : Знання, 2006. – 291 с. 

215. Раду А. І. Екологія фреймових структур і структурно-композиційна 

організація рекламного дискурсу / А. І. Раду // Вісник ХНУ 

ім. В. Н. Каразіна. – 2010. – № 805. – С. 62–67. 

216. Рахимов Н. К. Семантика и функция средств личного дейксиса / 

Н. К. Рахимов // Язык, дискурс, личность. – Тверь, 1991. – С. 111–118. 

217. Рахимов С. Дейксис как компонент системы реализации языковых 

единиц / С. Рахимов // Языковое общение : процессы и единицы. – Калинин : 

КГУ, 1988. – С. 68–76. 

218. Рейхенбах Г. Направление времени / Г. Рейхенбах. – М. : Едиториал 

УРСС, 2010. – 360 с. 

219. Реформатский А. А. Введение в языковедение /А. А. Реформатский / [Под 

ред. В. А. Виноградова]. – М. : Аспект Пресс, 1996. – 536 с. 

220. Реформатский А. А. Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии / 

А. А. Реформатский. – М. : Наука, 1979. – 102 с. 

http://iling.spb.ru/grammatikon/tpfg_55-108.pdf


210 
 

221. Ризен Н. Г. Семантико-прагматические особенности дейктических 

отношений, выражаемых немецкими глаголами с наречиями-приставками 

типа hinaus-, heraus- : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. 

наук : спец. 10.02.04 „Германские языки” / Н. Г. Ризен. – М., 1992. – 17 с. 

222. Романовська Л. О. Психологія кольору у рекламі [Електронний ресурс] / 

Л. О. Романовська, Ю. Б. Чаплінський // ХІV Міжнародна наукова 

Інтернет-конференція „Сучасний соціокультурний простір 2017”. – 

Режим доступу до ресурсу : http://intkonf.org/romanovska-lo-chaplinskiy-

yub-psihologiya-koloru-u-reklami/ 

223. Ромат Е. В. Реклама / Е. В. Ромат. – К., Харьков : НВФ „Студцентр”, 2000. 

– 480 с. 

224. Рочняк А. М. Про таксономію займенників / А. М. Рочняк // Іноземна 

філологія. – Вип. 79. – Львів, 1985. – С. 110–116. 

225. Рыжков М. С. Речевые стратегии участников синхронного Интернет-

дискурса (на материале русско- и англоязычных чатов) : автореф. дис. на 

соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 „Теория языка” / 

М. С. Рыжков. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 

2010. – 25 с.  

226. Ряполова Л. Г. Аргументація в спонукальному дискурсі : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / 

Л. Г. Ряполова. – К., 1993. – 15 с. 

227. Саєнко О. М. Комунікативні характеристики німецькомовних текстів 

електронного жанру „Профіль компанії” : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / О. М. Саєнко. 

– Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2007. 

– 23 с.  

228. Самохіна В. О. Англомовний жарт як компонент дискурсу / 

В. О. Самохіна // Наукові записки. Серія Філологічні науки (мовознавство). – 

Кіровоград, 2013. – Вип. 118. – С. 31–36. 



211 
 

229. Самохіна В. О. Сучасний англомовний жарт : [монографія] / 

В. О. Самохіна. – [2-е вид., перер. та доп.]. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 

2012. – 475 с. 

230. Свекла Т. П. Організація рекламних текстів на засадах комунікативно-

стратегічного підходу / Т. П. Свекла // Science and Education a New 

Dimension. Pedagogy and Psychology. – Issue 74. – 2015. – C. 56–59. 

231. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – 

Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с.  

232. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації : [підручник] / 

О. О. Селіванова. – Черкаси : Вид. Чабаненко Ю. А., 2011. – 350 с. 

233. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : [термінологічна енциклопедія] / 

О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с. 

234. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного 

комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і 

жанрово-лінгвістичний аспекти : на матеріалі політичного різновиду 

українського масовоінформаційного дискурсу) : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.01.08 ,,Журналістикаˮ / 

К. С. Серажим. – К., 2003. – 32 с. 

235. Серов Н. В. Эстетика цвета. Методологические аспекты хроматизма / 

Н. В. Серов. – СПб, ФПБ–ТОО „БИОНТ”, 1997. – 64 с. 

236. Смирницкий А. И. Об особенностях обозначения направления движения в 

отдельных языках (к методике сопоставительного изучения языков) / 

А. И. Смирницкий // Иностранные языки в школе. – № 2. – М. : Просвещение, 

1953. – С. 3–12. 

237. Соколова І. В. Вмотивованість сприйняття рекламних текстів та мовні 

засоби її створення / І. В. Соколова // Вісник Харківського Національного 

університету ім. В. Н. Каразіна. – 2003. – № 611. – С. 197–200.  

238. Сорокин Ю. А., Тарасов Е. Ф. Креолизованные тексты и их 

коммуникативная функция / Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов // Оптимизация 

речевого воздействия. – М  : Наука, 1990. – С. 180–186.  

http://foreign-languages.karazin.ua/resources/24e2815c5339c4e47e659060dc79bbe7.pdf


212 
 

239. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков : 

проблема структурной общности / [отв. ред. д-р филол. наук М. С. Гурычева]. 

– М. : Наука, 1972. – 410 с.  

240. Сребрянская Н. А. Дейксис в единицах языка : [монография] / 

Н. А. Сребрянская. – Воронеж, 2003. – 135 с. 

241. Сребрянская Н. А. Дейксис и его проекции в художественном тексте : 

[монография] / Н. А. Сребрянская. – Воронеж, 2005. – 255 с. 

242. Сребрянская Н. А. Нарративный дейксис и его корреляция с категориями 

художественного текста / Н. А. Сребрянская // Вестник ТГПУ. Серия : 

Гуманитарные науки (Филология). – 2005. – Вып. 3 (47). – С. 69–73.  

243. Степанов Ю. С. Индоевропейское предложение / Ю. С. Степанов / [Отв. 

ред. А. С. Мельничук]. – М. : Наука, 1989. – 248 с. 

244. Стернин И. А. К понятию дейксиса / И. А. Стернин // Историко-

типологические исследования / [Отв. ред. Э. А. Макаев]. – М., 1972. – С. 302–

311. 

245. Стернин И. А. К проблеме дейктических функций слова : автореф. дис. на 

соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.04 „Германские 

языки”  / И. А. Стернин. – М., 1973. – 19 с. 

246. Столярова М. О. Етикет у віртуальній англомовній комунікації (на 

матеріалі чатлайнових сесій) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 

філол. наук / М. О. Столярова. – К., 2005. – 20 с. 

247. Стриженко А. А. Прагматическая ориентация рекламы / 

А. А. Стриженко // Прагматические аспекты функционирования языка. – 

Барнаул : Изд-во Алтайского гос. ун-та, 1983. – С. 71–83.  

248. Стросон П. Ф. О референции  / П. Ф. Стросон // Новое в зарубежной 

лингвистике. – Вып. 13. – М. : Радуга, 1982. – С. 55–86. 

249. Тараненко К. В. Прагматика антонімії дейксису / К. В. Тараненко // 

Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра 

Могили комплексу „Києво-Могилянська академія”]. Серія : Філологія. 

Мовознавство. – 2015. – Т. 255, Вип. 243. – С. 88–91. 



213 
 

250. Темнова Е. В. Современные подходы к изучению дискурса / 

Е. В. Темнова // Язык, сознание, коммуникация : [сб. ст. / отв. 

ред. В. В. Красных, А. И. Изотов]. – М. : МАКС Пресс, 2004. – Вып. 26. – 

С. 24–32.  

251. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Л. Теньер / [Пер. с франц. 

И. М. Богуславского и др.; под ред. В. Г. Гака]. – М. : Прогресс, 1988. – 656 с. 

252. Терехова С. І. Типологія експлікантів топомнестичного дейксису / 

С. І. Терехова // Мовознавство. – К., 1997. – № 4–5. – С. 38–44. 

253. Терещенко Е. В. Английский артикль в прагмалингвистическом 

освещении : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук : 

спец. 10.02.04 „Германские языки” / Е. В. Терещенко. – М, 1985. – 21 с. 

254. Трофимова Г. Н. Языковая личность и массовая киберкоммуникация в 

рунете / Г. Н. Трофимова // Cuadernos de Rusística Española (CRE). – 2004. – 

№ 1. – С. 144–158. 

255. Труфанова И. В. О разграничении понятий : речевой акт, речевой жанр, 

речевая стратегия, речевая тактика / И. В. Труфанова // Филологические 

науки. – Ростов-на-Дону : РГУ, 2001. – № 3. – С. 56–65. 

256. Успенский Б. А. Дейксис и вторичный семиозис в языке / 

Б. А. Успенский // Вопросы языкознания. – М., 2011. – № 2. – С. 3–30. 

257. Устин А. К. Текстообразовательный дейксис : [монография] / А. К. Устин. 

– СПб., 1995. – 107 с. 

258. Уфимцева А. А. Лексическая номинация (первичная нейтральная) / 

А. А. Уфимцева. – М. : Либроком, 2010. – 88 с. 

259. Уфимцева А. А. Лексическое значение (Принцип семиотического 

описания лексики) / А. А. Уфимцева. – М. : Наука, 1986. – 240 с. 

260. Уфимцева А. А. Типы словесных знаков / А. А. Уфимцева. – М. : 

Либроком, 2011. – 208 с. 

261. Ухванова-Шмыгова И. Ф. Методология исследований политического 

дискурса. Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-

политических текстов / И. Ф. Ухванова-Шмыгова, А. А. Маркович, 

https://www.redib.org/recursos/Author/Home?author=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%9D.+%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://www.redib.org/recursos/Serials/Record/oai_revista1596


214 
 

В. Н. Ухванов / [общ. ред. И. Ф. Ухвановой-Шмыговой]. – Вып. 3. – Минск : 

Технопринт, 2002. – 360 с. 

262. Ущина В. А. Позиціювання суб’єкта в сучасному англомовному дискурсі 

ризику : дис. … доктора філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / 

Ущина Валентина Антонівна. – К. : Київський національний лінгвістичний 

університет, 2016. – 500 с. 

263. Ущина В. А. Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в 

англомовному політичному дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 

„Германські мови” / Ущина Валентина Антонівна. – Луцьк, 2002. – 208 с. 

264. Федорова О. В. Пространственная типология указательных местоимений 

дагестанских языков / О. В. Федорова // Вопросы языкознания. – М., 2001. – 

№ 6. – С. 28–56. 

265. Формановская Н. И. Речевое взаимодействие : коммуникация и 

прагматика / Н. И. Формановская. – М. : ИКАР, 2007. – 480 с.  

266. Формановская Н. И. Речевое общение : коммуникативно-прагматический 

подход / Н. И. Формановская. – М. : Русский язык, 2002. – 216 с. 

267. Фролова І. Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі : 

[монографія] / І. Є. Фролова. – Харків, 2009. – 344 с.  

268. Химик В. В. Категория субъективности и ее выражение в русском языке / 

В. В. Химик. – Л., 1990. – 181 с.  

269. Хорошилова В. М. Стратегія завдання образи у німецькомовному 

діалогічному Інтернет-дискурсі : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / 

Хорошилова Вероніка Миколаївна. – Харків, 2016. – 275 с. 

270. Хэар Р. М. Дескрипция и оценка / Р. М. Хэар // Новое в зарубежной 

лингвистике. Лингвистическая прагматика. – М. : Прогресс, 1985. – Вып. 16. 

– С. 183–195. 

271. Циганок І. Б. Займенники і займенниковість в ідіостилі Т. Г. Шевченка : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.01 

„Українська мова” / І. Б. Циганок. – К., 1997. – 23 с. 



215 
 

272. Человеческий фактор в языке : Коммуникация, модальность, дейксис / 

[Отв. ред. Т. В. Булыгина]. – М. : Наука, 1992. – 281 с. 

273. Чуланова Г. В. Категоризация оценочно-побудительной семантики в 

текстах-регулятивах / Г. В. Чуланова // Вісник СумДУ. Серія „Філологія”. – 

2008. – Вип. 1. – С. 127–132. 

274. Чуланова Г. В. Композиційні та функціональні особливості 

креолізованого рекламного тексту на матеріалі реклами автомобілів / 

Г. В. Чуланова, М. В. Моісеєнко // Філологічні трактати. – 2011. – Т. 3, № 4. 

– С. 80–85. 

275. Чуланова Г. В. Структура англоязычных рекламных текстов компании 

APPLE / Г. В. Чуланова, Е. А. Костюченко // Філологічні трактати. – 2013. – 

Т. 5, № 2. – С. 104–107. 

276. Шамова Г. А. К типологии функционирования дейктических средств : 

автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 

„Теория языка” / Г. А. Шамова. – Пермь, 1992. – 19 с. 

277. Швачко С. О. Основні віхи контрастивного аналізу : малі тексти 

художнього дискурсу / С. О. Швачко // Вісник Житомирського державного 

університету імені Івана Франка. – 2008. – Вип. 38. – С. 83–89. 

278. Шкурашівська Л. М. Транспозиційні можливості дейктичних елементів у 

французькій мові / Л. М. Шкурашівська // Филология, социология и 

культурология. Наука вчера, сегодня, завтра. – Варшава, 2015. – Ч. 2. – С. 24–

28. 

279. Шматова В. И. Дейксис в системе глагола современного английского 

языка : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук : 10.02.04 

„Германские языки” / В. И. Шматова. – М., 1976. – 23 с. 

280. Шматова В. И. К вопросу о дейксисе в семантике слова / В. И. Шматова // 

Типологическое сопоставление семантических классов знаменательных слов 

и их валентностных признаков в английском, немецком, французском и 

русском языках. – Смоленск, 1975. – С. 98–102. 



216 
 

281. Якобсон Р. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол / 

Р. Якобсон // Принципы типологического анализа языков различного строя. 

– [Пер. с англ.]. – М. : Наука, 1972. – С. 95–113. 

282. Яковенко О. В. Сочетаемость детерминативов в английском языке / 

О. В. Яковенко // Актуальные вопросы английской филологии. – Пятигорск, 

2001. – C. 185–188.  

283. Ярцева В. Н. Проблема аналитического строя и формы анализа / 

В. Н. Ярцева // Аналитические конструкции в языках различных типов. – 

[отв. ред. В. М. Жирмунский, О. П. Суник]. – М., 1965. – C. 58-69. 

284. Barnes S. Computer Mediated Communication : Human to Human 

Communication Across the Internet / S. Barnes. – Boston, MA : Allyn and Bacon, 

2002. – 347 p. 

285. Baron N. S. Computer Mediated Communication as a Force in Language 

Change / N. S. Baron // Visible Language. – 1984. – Vol. 18. – P. 118–141. 

286. Baron N. S. Language of the Internet [Електронний ресурс] / N. S. Baron. – 

Режим доступу до ресурсу : http://www.american.edu/cas/lfs/faculty-

docs/upload/N-BaronLanguage-Internet.pdf  

287. Bergsdorf W. Politik und Sprache / W. Bergsdorf. – München : Olzog, 1978. – 

186 S. 

288. Bowerman M. The origins of children’s spatial semantic categories : Cognitive 

versus linguistic determinants / M. Bowerman // Rethinking linguistic relativity / 

[Ed. by J. J. Gumperz, S. C. Levinson]. – Cambridge : Cambridge University 

Press, 1996. – P. 145–176. 

289. Brugmann K. Die Demonstrativpronomen der indogermanischen Sprachen / 

K. Brugmann // Abhandlungen der philologisch-historischen Klasse der königlich-

sächsischen Gesellschaft der Wissenschaft. – Bd. XXII. – № 6. – Leipzig : 

B. G. Teubner, 1904. – S. 3–144. 

290. Bühler K. Sprachtheorie : Die Darstellungsfunktion der Sprache / K. Bühler. – 

Stuttgart & New York : Fischer, 1982. – 434 S.  



217 
 

291. Сarston R. Linguistic Meaning, Communicated Meaning and Cognitive 

Pragmatics / R. Carston // Mind and Language. – 2002. – Vol. 17, № 1–2. – 

P. 127–148.  

292. Clark E. V., Garnica O. K. Is he coming or going? On acquisition of deictic 

verbs / E. V. Clark, O. K. Garnica // Journal of verbal learning and verbal behavior. 

– 1974. – Vol. 13. – № 5. – S. 559–572. 

293. Collinson W. E. Indication : A study of demonstratives, articles and other 

“indicators” / W. E. Collinson // Supplement to Language. Journal of the Linguistic 

Study of America. Language monographs. – Baltimore, 1937. – 242 p.  

294. Crystal D. Language and the Internet / D. Crystal. – Cambridge : Cambridge 

University Press, 2004. – 272 p.  

295. Cuyckens H. Family resemblance in the Dutch spatial preposition op / 

H. Cuyckens // Kognitive Semantik. Ergebnisse, Probleme, Perspektiven. – 

Tuebingen : G. Narr, 1994. – P. 179–195. 

296. Cuyckens H. The Dutch spatial preposition “in” : a cognitive semantic analysis / 

H. Cuyckens // The Semantics of Prepositions : From Mental Processing to Natural 

Language Processing / [Ed. by C. Zelinsky-Wibbelt]. – Berlin : Mouton de 

Gruyter, 1993. – P. 27–71. 

297. Deixis and demonstratives // Semantics. The Semantics-pragmatics Interface / 

[Ed. by C. Maienborn, K. von Heusinger and P. Portner]. – XVIII. – Berlin : De 

Gruyter, 2012. – P. 1–25. – Режим доступу до ресурсу : http://www.personal.uni-

jena.de/~x4diho/Deixis%20and%20demonstratives.pdf 

298. Diessel H. Deixis and Demonstratives / H. Diessel // Semantics. Vol. 3. / [Ed. 

by C. Maienborn, K. von Heusinger & P. Portner]. – Berlin/Boston : Walter de 

Gruyter, 2012. – P. 2407–2432. 

299. Diessel H. Demonstratives : Form, Function, and Grammaticalization / 

H. Diessel // Typological Studies in Language. – Vol. 42. – Amsterdam : John 

Benjamins Publishing Company, 1999. – 218 p. 

300. Diewald G. M. Deixis und Textsorten im Deutschen / G. M. Diewald. – 

Tübingen : Niemeyer, 1991. – 448 S.  



218 
 

301. Eiser J. R. Social psychology : attitudes, cognition and social behaviour / 

J. R. Eiser. – Cambridge : Cambridge University Press, 1986. – 405 p. 

302. Fillmore Ch. J. Deictic categories in the semantics of “come” / Ch. J. Fillmore // 

Foundations of Language. – V. 2. – № 3. – August, 1966. – P. 219–227. 

303. Fillmore Ch. J. Santa Cruz Lectures On Deixis 1971 [Електронний ресурс] / 

Ch. J. Fillmore. – Bloomington : Indiana University Linguistics Club, 1975. – 88 p. 

– Режим доступу : http://www-personal.umich.edu/~jlawler/Deixis.html 

304. Fillmore Ch. J. Towards a descriptive framework for spatial Deixis / 

Ch. J. Fillmore // Space, place and action. Studies in Deixis and Related Topics / 

[Ed. by R. J. Jarvella & W. Klein]. – New-York : John Wiley & Sons, 1982. – 

P. 31–59. 

305. Hamze D. The role of deixis in the grotesque genesis (on works of 

W. Gombroich) [Електронний ресурс] / D. Hamze // GISAP : Philological 

Sciences. – 2016. – № 9. – P. 23–32. – Режим доступу до ресурсу : 

http://journals.gisap.eu/index.php/Philological/article/view/1258 

306. Hauenschild Chr. Demonstrative pronouns in Russia and Czech – deixis and 

anaphora / Chr. Hauenschild // Here and There : Cross-linguistic Studies on Deixis 

and Demonstration / [Ed. by J. Weissenborn & W. Klein]. – Amsterdam ; 

Philadelphia : Benjamins, 1982. – P. 167–186. 

307. Herskovits A. Language and Spatial Cognition : An Interdisciplinary Study of 

the Prepositions in English / A. Herskovits. – Cambridge : Cambridge University 

Press, 2009. – 208 p. 

308. Herskovits A. Spatial expressions and the plasticity of meaning / 

A. Herskovits // Topics in Cognitive Linguistics / [Ed. by B. Rudzka-Ostyn]. – 

Amsterdam : John Benjamins, 1988. – P. 271–298. 

309. Kaplan D. Dthat / D. Kaplan // Syntax and Semantics / [Ed. by P. Cole]. – 

Vol. 9. – Pragmatics. – New York : Academic Press, 1978. – P. 221–253. 

310. Klein W. Deixis and spatial orientation in route directions / W. Klein // Spatial 

Orientation : Theory, Research and Application / [Ed. by H. L. Pick & 

L. P. Acredolo]. – Boston : Springer, 1983. – P. 283–311. 

http://journals.gisap.eu/index.php/Philological/article/view/1258


219 
 

311. Kreckel M. Communicative acts and shared knowledge in natural discourse / 

M. Kreckel. – London ; New York : Academic Press, 1981. – 316 p. 

312. Labov W. The boundaries of words and their meanings / W. Labov // New Ways 

of Analyzing Variation in English / [Ed. by Charles-James Bailey and Roger W. 

Shuy]. –  Washington, DC : Georgetown University Press, 1973. – P. 340–371. 

313. Lakoff R. Remarks on “this” and “that” / R. Lakoff // Proceedings of the 

Chicago Linguistics Society / [Ed. by M. LeGaly, R. Fox & A. Bruck]. – Vol. 10. 

– Chicago, IL : Chicago Linguistic Society, 1974. – P. 345–356. 

314. Lakoff R. The pragmatics of modality / R. Lakoff // Papers from the 8th 

Regional Meeting of Chicago Linguistic Society. – Chicago, 1972. – Vol. 8. – 

P. 229–246. 

315. Landow G. P. Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory & 

Technology / G. P. Landow. – Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1992. 

– 242 p. 

316. Levinson S. C. Pragmatics / S. C. Levinson. – Cambridge, 1985. – 311 p. 

317. Lyons J. Deixis as the source of reference / J. Lyons // Formal Semantics of 

natural language / [Ed. by E. L. Keenan]. – Cambridge University Press; London; 

New York; Melbourne, 1977. – P. 61–83. 

318. Lyons J. Introduction to Theoretical Linguistics / J. Lyons. – Cambridge : 

Cambridge University Press, 1972. – 519 p. 

319. Lyons J. Language. Meaning and Context / J. Lyons. – Fontana Paperbacks, 

1981. – 256 p. 

320. Lyons J. Semantics / J. Lyons. – Cambridge; N.-Y.; Meibourne : Cambridge 

University Press, 1977. – Vol. I–II. – 897 p. 

321. Manual of Deixis in Romance Languages [Електронний ресурс] / [Ed. 

by K. Jungbluth & F. Da Milano]. – Berlin : De Gruyter, 2015. – 773 p. – Режим 

доступу до ресурсу : http://www.linguistik.uni-

mainz.de/mitarbeiter/meibauer/publikationen/pub-

aufsaetze/MRLDeixis_Finkbeiner_Meibauer.pdf  

https://www.bookdepository.com/author/Konstanze-Jungbluth
https://www.bookdepository.com/author/Federica-Da-Milano


220 
 

322. Mey J. L. Pragmatics : An Introduction / J. L. Mey. – Oxford : Blackwell, 1993. 

– 230 p. 

323. Nunberg G. Indexicality and Deixis [Електронний ресурс]. – 2002. – Режим 

доступу до ресурсу : http://www-csli.stanford.edu/~nunberg/deix.html 

324. Perkins R. D. Deixis, Grammar and Culture (Typological Studies in 

Language) / R. D. Perkins. – Amsterdam : John Benjamins Pub Co, 1992. – 245 p. 

325. Russell B. An inquiry into meaning and truth / B. Russell. – London : Penguin 

Books, 1963. – 360 p. 

326. Sternberg M. Deictic sequences : world, language and convention / 

M. Sternberg // Essays on deixis / [Ed. G. Rauch]. – Tübingen, 1983. – P. 277–316. 

327. Talmy L. Lexicalization patterns : Semantic structure in lexical forms/ 

L. Talmy // Language typology and syntactic description / [Ed. T. Shopen]. – 

Vol. 3. – Cambridge : Cambridge University Press, 1985. – P. 57–149. 

328. Tanz C. Studies in the acquisition of deictic terms / C. Tanz. – Cambridge : 

Cambridge University Press, 1980. – 184 p. 

329. Vandeloise Cl. L’espace en francais. – Paris : Editions du Seuil, 1986. – 244 p. 

330. What is the difference between webpage, website, web server, and search 

engine? [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу : 

https://developer.mozilla.org/en-

US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines 

331. What_is_a_web_server [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до 

ресурсу : developer.mozilla.org/en-

US/docs/Learn/Common_questions/What_is_a_web_server 

 

СЛОВНИКИ 

332. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – [2-е 

изд., стер.]. – М. : УРСС : Едиториал УРСС, 2004. – 571 с. 

333. Марузо Ж. Словарь лингвистических терминов / Ж. Марузо. – [Пер. с франц. 

Н. Д. Андреева]. / [Под ред. А. А. Реформатского]. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 

1960. – 436 с. 

http://www-csli.stanford.edu/~nunberg/deix.html
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn/Common_questions/Pages_sites_servers_and_search_engines


221 
 

334. Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. – 

[2-е изд.] – М. : Большая российская энциклопедия, 2000. – 688 с. 

335. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary and Thesaurus [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу до ресурсу : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/ 

336. Collins English Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

ресурсу : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english 

337. Longman Dictionary of Contemporary English [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до ресурсу : https://www.ldoceonline.com/ 

338. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (International Student 

Edition). – Oxford: Macmillan Education, 2006 – 1692 p. 

339. Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до ресурсу : www.merriam-webster.com 

340. Oxford Dictionary of British and World English [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу до ресурсу : https://en.oxforddictionaries.com 

341. Wikipedia Free Encyclopedia [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

ресурсу : www.en.wikipedia.org 

 

 
  

http://www.merriam-webster.com/
http://www.en.wikipedia.org/


222 
 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

 
 

1. http://www.additionsdirerect.co.uk – AD 

2. http://www.adams.co.uk – ADM 

3. http://www.sensationalbeginnings.com – SB 

4. http://www.allkids.co.uk - AK 

5. http://www.childrens-rooms.co.uk – СR 

6. http://www.ababy.com – AB 

7. http://www.jillybeanboutique.com – JB 

8. http://www.wiggle.co.uk - WG 

9. https://www.farfetch - FF 

10. http://www.kiddycare.com – KC 

11. https://www.missguided.co.uk - MG 

12. http://www.gymboree.com/ - GBR 

13. https://www.kids-room.com - KR 

14. http://www.pramworld.co.uk – PW 

15. https://www.gettingpersonal.co.uk – GP 

16. http://www.gooutdoors.co.uk – GO 

17. https://www.toysrus.com – TR 

18. http://www.selectfashion.co.uk - SF 

19. https://www.aldi.co.uk - AL 

20. https://exofitness.com.au - EF 

21. http://international.rainbowshops.com - IR 

22. http://www.graco.co.uk - GR 

23. http://www.kiddies-kingdom.com - KK 

24. http://www.mee-go.co.uk - MG 

25. http://www.newlook.com - NL 

26. http://www.sanrio.com -SR 

27. http://www.uncommongoods.com -UG 

28. http://www.backcountry.com - BC 

http://www.additionsdirerect.co.uk/
http://www.adams.co.uk/
http://www.sensationalbeginnings.com/
http://www.allkids.co.uk/
http://www.childrens-rooms.co.uk/
http://www.ababy.com/
http://www.jillybeanboutique.com/
http://www.wiggle.co.uk/
http://www.kiddycare.com/
https://www.missguided.co.uk/
http://www.gymboree.com/
https://www.kids-room.com/
http://www.pramworld.co.uk/
https://www.gettingpersonal.co.uk/
http://www.gooutdoors.co.uk/
https://www.toysrus.com/
http://www.selectfashion.co.uk/
https://www.aldi.co.uk/
https://exofitness.com.au/
http://international.rainbowshops.com/
http://www.graco.co.uk/
http://www.kiddies-kingdom.com/
http://www.mee-go.co.uk/
http://www.newlook.com/
http://www.sanrio.com/
http://www.uncommongoods.com/
http://www.backcountry.com/


223 
 

29. https://www.sportsdirect.com - SD 

30. https://www.underarmour.co.uk - UA  

  

https://www.sportsdirect.com/
https://www.underarmour.co.uk/


224 
 

ДОДАТОК А 

Дейктичні елементи у електронних текстах-описах товарів1 

(загальна кількість проаналізованих текстів – 22370) 

 

 
 

Дейктичний 

елемент 

Кількість текстів, у яких 

вживається означений 

ДЕ (один або більше 
разів) 

Відсоток від загальної 

кількості текстів 

Засоби особового дейксису (особові займенники) 

I 31 0,14 

You 18713 83,6 

We 2201 9,8 

He 962 4,3 

She 2673 11,9 

It 9176 41 

They 1300 5,8 

Засоби особового дейксису (присвійні займенники) 

My 9 0,04 

Your 14568 65 

Our 6414 28,7 

His 417 1,9 

Her 1012 4,5 

Its 1989 8,9 

Their 1890 8,4 

Засоби локативного дейксису (вказівні займенники, прислівники) 

This /these 17076 76,3 

That/those 3913 17,5 

Here 912 4 

There 441 1,9 

Засоби темпорального дейксису (прислівники) 

Now 1255 5,6 

Then 887 3,9 

Soon 338 1,5 

Later 128 0,57 

Always 212 0,95 

                                           
1 При підрахунку за один раз вважалося вживання конкретного ДЕ в одному тексті від 

одного до десяти разів. 
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ДОДАТОК Б 

Стратегії і тактики комунікативного впливу  

у текстах-описах товарів комерційних Інтернет-сайтів 

 

Стратегія 

диференціації 

товару або 

послуги 

Тактика 

емфазування 

винятковості 

товару 

1)  this (these) / the + назва товару 

+ прикметник(и) із позитивною 

оцінною семантикою (можливе 

кількаразове повторення) 

2) this (these) + прикметник(и) із 

позитивною оцінною семантикою 

у функції предикату 

3) our (ours) + назва товару + 

прикметник(и) із позитивною 

оцінною семантикою 

4) комбінація дейктиків this+our 

(this (item) is our bestseller, our 

best price etc.) 

5) its (their) + іменник (назва 

конкретної якості  або елементу 

товару) + прикметник(и) із 

позитивною оцінною 

семантикою)  

 its (their)   + прикметник(и) із 

позитивною оцінною семантикою 

+ іменник (назва конкретної 

якості або елементу товару) 

Тактика 

імпліцитного 

зіставлення 

1) our (ours) + назва товару 

відповідає (пасує / підходить)  

you (yours) + назва предмета, що 

вже належить покупцю 

2) this (these) / the + назва товару 

відповідає (пасує / підходить)  

you (yours)  + назва предмета, що 

вже належить покупцю 

3) темпоральні дейктики або 

мовні одиниці із елементами 

дейктичності  (afterwards, soon, 

always, durable, durability тощо) 

на позначення довготривалого 

використання товару 
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Стратегія 

позитивної 

спрямованості 

на дії адресата 

Тактика 

впевненості у 

позитивному 

ставленні адресата 

до товару 

1) You / your family member  + 

позитивний результат 

використання товару (напр., у 

формі підрядного часу,   лексичні 

одиниці „комфорт”, „затишок”, 

„спокій”, „розслабленість”) 

2) особові та  присвійні 

займенники третьої особи (he / 

she / they / her / his / their) + 

позитивний наслідок 

використання товару іншою 

особою (окрім адресата) 

3) опозиція присвійних 

займенників our/ours – 

her/his/their/your/yours  

(something ours is good for 

something yours / his / hers) 

Тактика 

„вирішення 

проблеми” 

адресата 

1) підрядне речення умови 

(змалювання проблеми, що 

передує часу головного речення) 

+ then+ пропозиція вирішення 

проблеми   

2) those + іменник (позначення 

проблеми або виклику, яка може 

з’явитися) 

Тактика 

ототожнення 

покупця з групою 

людей 

1) інклюзивне we (створення 

групи, належність до якої 

передбачає необхідніть придбати 

об’єкт) 

2) those who (do sth) (створення 

групи, що позначє спеціальну 

цільову групу) 
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