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ДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРАЖЕННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДТРИМКИ У СУЧАСНІЙ 

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

Антропологічний вектор сучасних лінгвістичних досліджень 

зумовлює зростаючий інтерес наукових розвідок до вивчення 

особливостей вербальної взаємодії учасників комунікативного 

процесу у соціальній сфері. У площині такої парадигми мовлення 

постає не лише як “реалізація мови у діяльності”, але й як явище, яке 

коррелює з організаційною та регулятивною функціями потреб 

життєдіяльності мовця [1 : 360]. У зв’язку з цим актуальним є розгляд 

дискурсивних особливостей вираження комунікативної підтримки та 

розкриття специфіки її реалізації у взаємодії учасників 

комунікативного процесу. 

Інтенція підтримки в мовленні зумовлена її соціолінгвістичним, 

психолінгвістичним та лінгвокультурологічним значенням. Зважаючи 

на це, визначення дискурсивного простору вираження підтримки 

опирається на сфери її функціонування.  

У межах сучасних інтерпретацій дискурсу можливо визначити 

його характеристики: зв’язність, когерентність, когезія, змістовна 

цілісність, історичність. Основні компоненти дискурсу можна 

розподілити на лінгвальний та позалінгвальні: когнітивний, 

соціальний (статус та рольові установки), культурний, психологічний, 

прагматичний [2 : 161]. 

Незважаючи на велику кількість визначень дискурсу та підходів до 

його аналізу, переважну більшість з них можна умовно розділити на 2 

типи: 1) ті, що ототожнюють поняття дискурсу й тексту і 

зосереджуються безпосередньо на дослідженні вербальних факторів 

та 2) ті, що враховують позалінгвальні компоненти: комунікативну 

ситуацію, культурний, соціальний та психологічний чинники.  

В. І. Карасик визначає два основних типи дискурсу: 

інституаційний та побутовий [3]. Трансформуючи дослідження 

лінгвістичних особливостей вираження підтримки у площину такої 

типологізації дискурсу, визначаємо дискурсивний простір 

аналізованого явища у межах психотерапевтичного як інституційного 

типу та кінодискурсу (елементи неформального побутового 

спілкування учасників комунікативного процесу). 



 

Вираження комунікативної підтримки охоплюють широкий спектр 

форм впливу та корегування поведінки або психічного стану одного з 

комунікантів, серед яких утішання, похвала, погодження, порада, 

схвалення, співчуття, тощо. З огляду на це, підримка є комунікативно-

семантичною категорією, узагальнене інтенціональне значення якої 

інтегрується з низки одиничних значень, кожне з яких має свої 

прагматичні умови для реалізації та власні засоби вираження.  

Модель комунікативної підтримки має два структурних 

компоненти:  

1) спонукання адресанта до зміни емотивного стану адресата; 

2) аргументація такої зміни. 

Важливим є розмежування підтримки за чоловічим та жіночим 

типом: чоловіча підтримка зосереджена на відволіканні від почуттів 

та спонукання до дії, є більш жорсткою та має діловий характер; в той 

час як жіноча підтримка відзначається м’якістю та емоційністю [4].  

Таким чином, дискурсивний простір вираження комунікативної 

підтримки охоплює сфери побутового та інституційного дискурсів та 

опирається на мовленнєві акти з узагальненою інтенцією підтримки як 

форми впливу та корегування поведінки або психічного стану 

адресанта.  
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