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культурно-історичних та національних кодів та знакових систем, дає змогу 

казати про аналіз художніх текстів як про інтердискурсивний аналіз. При цьому 

можна простежити внутрішню і зовнішню інтердискурсивність. Перша 

спричинена розвитком якоїсь однієї художньої ідеї в цілій низці творів одного 

письменника, друга – співвіднесенням створюваного художнього тексту на 

мотивному чи сюжетному рівнях із зовнішнім простором художнього дискурсу, 

створеного письменниками різних епох, національних культур і літературних 

напрямів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що під інтердискурсом 

розуміються фактори, які зовні обумовлюють форму і зміст дискурсу. 

Реальність інтердискурсу полягає в тому, що він завжди представляє існуюче 

«до, поза і незалежно» від конкретного висловлювання.  

 

АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ КАК ОБЪЕКТ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сусана МАМЕДОВА 

Научный руководитель – кандидат филологических наук, доцент Ю.В. Невская 

Одной из актуальных проблем современной лингвистики является 

изучение этикетных речевых формул. Эти конструкции заслуживают 

отдельного исследования, так как на их функционирование влияют не только 

лингвистические, но и экстралингвистические факторы, в частности, 

определенные социальные роли (статусные, позиционные и ситуационные), 

являющиеся составляющими речевого этикета.  

В соответствии с лингвистическим энциклопедическим словарем, 

«речевой этикет» – система устойчивых формул общения, которые 

рекомендуются обществом для установления речевого контакта собеседников, 

поддержания общения в выбранной тональности, в соответствии с их 

социальными ролями и ролевыми позициями.  

В современной лингвистике это комплексное явление, которое включает 

в себя национально-специфические правила речевого поведения и систему 

формул общения, регулирующих взаимоотношения людей различных сфер 

деятельности. Речевой этикет осуществляет регулирующую роль во время 

выбора регистра общения.  

Этикетные формулы изучали такие исследователи: Дж. Остин, 

Н.И. Формановская Дж. Сёрль, В. Гумбольдт, Ш. Балли, Э. Бенвениста, 

М. Хэллидей, П. Браун и С. Левинсон, Г.Г. Почепцов, Н.П. Деревянкина и др. В 

частности, М.Л. Вайсбурд считает английский речевой этикет совокупностью 

специальных слов и выражений, придающих вежливую форму английской речи. 

Г.П. Грайс сформулировал максимы – особые правила и нормы речевого 

этикета. Так, адресуемое сообщение должно быть правдивым, соответствовать 

цели написания; сообщение должно быть информативным; включающим 

понятные слова и фразы; передающаяся адресату информация должна быть 

полезной и нужной. 



51 

 

Как зарубежные, так и отечественные ученые (С.Н. Сейдомарова, 

М.Л. Вайсбурд) определяют то, что любой этап разговора в англоязычном 

обществе сопровождается формулами речевого этикета – штампами и 

устойчивыми выражениями.  

Вежливое установление контакта с помощью этикетных формул является 

неотъемлемым элементом человеческого общения. И, как результат, формулы 

приветствия позволяют создать благоприятную тональность коммуникации. В 

связи с этим, большинство лингвистов выделяют ведущую функцию 

приветствия – определять характер взаимоотношений между людьми, стратегии 

сближения, ход коммуникации. Именно поэтому этикетные формулы 

приветствия и установления контакта, как наиболее важные и определяющие в 

процессе коммуникации, были избраны предметом нашего дальнейшего 

исследования.  

 

КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИСКУРС 

ЯК САМОСТІЙНА ОБЛАСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ 

Катерина МАНЖАК 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.В. Глотова 

Комп'ютерний дискурс – це не тільки обмін інформацією, але й нове 

комунікативне середовище, спілкування у якому можливе завдяки електронним 

засобам комунікації. Комп'ютерний дискурс представляє мовленнєву взаємодію 

користувачів чи спеціалістів-комп'ютерників, які беруть участь у дискурсі 

безпосередньо, або в комп'ютерних мережах. 

Комп’ютерний дискурс виділяють за класифікаційними критеріями: 

сферою комунікації, соціальним контекстом, адресатом як продуцентом 

інформації, адресатом – користувачем, генератором ідей та сукупністю мовних 

засобів.    

За останні 25 років комп'ютерна лексика швидко поширюється у 

різноманітних жанрах, таких як наукова і навчальна література, науково-

популярні журнали та наукова фантастика. Комунікація в Інтернеті 

відбувається через чати, форуми, гостьові книги, зворотні зв'язки, соціальні 

мережі, електронні скриньки.  Завдяки цьому виникає нова форма мовленнєвої 

взаємодії – писемне розмовне мовлення. 

Можна виділити такі процеси мовної комунікації:  

1. використання «знаків-символів», які не властиві традиційному 

писемному мовленню, напр.: символи «:)» – посмішка, «;)» – підморгнути, «:-

(» або «:(» – сум, депресія, не весело, «:-D» – сміх, «:-O» або «=-O» – 

здивування, шок тощо;  

2. використання різних графічних та лексичних скорочень, написання 

буквосполучень цифрами, напр.: «2day» – today, «L2M» – listening to music, 

«N2M» – not to mention, «thN» – then, «nEd» – need, «how ya doin» – how are you 

doing, «i fine» – I am fine, «btw» – by the way, «fyi» – for your 

information,    «imho» – in my humble opinion, «otoh» – on the other hand,  «u 


