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ПЕРЕДМОВА 

 

В останні десятиріччя XX століття в лінгвістиці на зміну структурно-семантичному 

підходу в дослідженні мовних явищ, у центрі уваги якого знаходяться, перш за все, 

питання внутрішньої організації мови та її рівнів, прийшов комунікативно-когнітивний 

підхід, який вимагає розгляду мовної системи в дії, тобто в ході протікання процесу 

комунікації. В основі даної парадигми знаходиться таке розуміння мови, згідно якого вона 

представляє собою когнітивне утворення, яке призначене для комунікації, та наділена 

всіма необхідними для цього одиницями, категоріями та механізмами. При цьому підході 

кожний елемент мовної системи розглядається як носій унікальних функціональних 

особливостей, які використовуються в мовленні з метою досягнення максимальної 

коректності та ясності процесу комунікації. 

У навчальному посібнику розглядаються лінгвостилістичні характеристики мовних 

засобів у когнітивно-комунікативному ракурсі, мовні особливості відображення 

позамовної дійсності у сучасній американській художній прозі та газетній публіцистиці, 

зв’язки між концептуальним змістом текстів і мовленнєвими засобами досягнення 

комунікативних цілей. 

Окремі розділи присвячені лексичним, синтаксичним засобам стилістики, 

стилістичним можливостям прагматики. Значну увагу приділено питанням жанрового та 

структурно-композиційного поділу сучасної американської газетної публіцистики з 

юридичної тематики.  

Мета цього посібника - сприяти кращому розумінню лінгвокогнітивних основ 

моделювання дійсності у стилістичному аспекті. Думаю, читач усвідомлює новітність 

цього видання. Посібник не претендує на досконалість, а є лише першим кроком до 

встановлення відповідності між лінгвостилістичними особливостями представлення 

інформації як домисел (художня проза) та реальність (тексти газетної публіцистики з 

юридичної тематики), виявлення стратегій і відповідних тактик у мовленні персонажів 

сучасної американської художньої прози та аналіз останніх у тестах газетної публіцистики.  

Практичне значення посібника зумовлено можливістю його використання у викладанні 

курсів стилістики англійської мови (розділи “Стилістика тексту”, “Функціональна 

стилістика”), порівняльна стилістика англійської та української мов, основи теорії мовної 

комунікації, тощо. Для студентів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних 

закладів. 

 


