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СТИЛІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ АДРЕСАТА В АНГЛОМОВНОМУ 

МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ 
 

У статті розглядаються проблеми вiдокремлення та опису ознак адресата, авторських стратегій і тактик, 

стилістичних особливостей адресата існуючих у сучасному англомовному інформаційному полі. Досліджуються 

конкретні типи аудиторій, на які орієнтуються видавничі проекти. Факт наявності такої орієнтації в свою чергу 

впливає на стилістику. Автор медійних текстів неминуче включає фактор адресата до своєї творчої діяльності. 

Звертаючись до «свого» читача, автори конкретних медіатекстів змушені висловлювати своє уявлення про нього. 

Авторська спрямованість на певну аудіторію проявляється як в змістовному наповненні медіатекстів, так і в 

формуванні їх стилістичної концепції. Досліджуються наступні аспекти цієї концепції: лексика самих медіатекстів, 

різноманітні характеристики адресата та звернення до нього, вибір жанрів. Отже, у сучасній комунікативній 

ситуації текст аналізується не як застиглий продукт, розглядається не тільки його структура, але і процес 

створення нового сенсу для «свого» читача.  

Ключові слова: автор, читач, адресат, стилістичні прийоми, мовленнєвий вплив, медіатекст, медійний дискурс, 

англомовні видання. 

 

Постановка проблеми. Незважаючи на те, 

що медіатексти традиційно відносять до 

інформаційних текстів, мета яких полягає, в 

першу чергу, в передачі інформації, вони також 

мають потужну силу переконання. Таким 

текстам властивий політико-ідеологічний ра-

курс подачі матеріалу, авторська позиція, яка, 

до речі, не завжди є вірною та правдивою, а 

також прагматична спрямованість на адресата з 

використанням експресивних засобів виражен-

ня. Поширення екстралінгвістичних факторів, 

головний з яких – фактор виникнення конку-

ренції за різні сегменти аудиторії в інформацій-

ному просторі, спричинило появу різноманіт-

них типів спілкування та необхідність авторів 

тексту працювати, орієнтуючись на певного 

адресата.  У зв’язку з цими змінами в сучасному 

медійному просторі спостерігається недостат-

ня розробленість теоретичної бази дослідження 

адресата.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 

даній статті проводиться науковий пошук, з 

розглядом найбільш значущих ідей науковців, 

що належать до різних напрямів філології. 

Адресат досліджувався у роботах Ф.С. Бацевича, 

О.П. Воробйовой, Г.П. Грайса, О.С. Іссерс, Ю.М. 

Лотмана, Дж. Остина, Г.Г. Почепцова, О.О. 

Селівановой, У. Еко, T. ван Льюена.  

Важливими є ідеї М. Бахтіна про діалогіч-

ність, адресованість будь-якого висловлювання 

(без адресата немає адресанта), про спільне 

утворювання нових смислів у межах динамічної 

цілісності діалогічного контексту. Говорячи про 

адекватність передачі повідомлення, Ю.М. 

Лотман підкреслює необхідність володіння 

адресатом і адресантом ідентичними кодами: 

«Навіть твердження, що обидва учасники 

комунікації користуються однією і тією ж 

природною мовою (англійською, російською, 

естонською і т. д.), не забезпечує тотожності 

коду, так як мусить ще бути єдність мовного 

досвіду, тотожність обсягу пам'яті». 

Дотримання всіх цих умов, з точки зору 

Лотмана, у реальності «можливо лише в деякій 

вельми відносній мірі» [3, с. 13-14]. 

Становить великий інтерес виділення типів 

адресатів: 1) власне адресат, якому призначено 

висловлювання, 2) квазіадресат (предмет або 

уявне обличчя, до якого звертається мова), 3) 

адресат-ретранслятор, який повинен передати 

інформацію дійсному адресату, 4) непрямий 

адресат, слухач , присутній при акті комунікації 

[5, с. 11-15].  

Медійний дискурс вивчався такими 

вченими, як Є.Г. Беляєвська, І.О. Гаврилюк, 

О.І. Горошко, Т. ван Дейк, Є.С. Коваленко, 

Л.Ф. Компанцева, Н.І. Лютянська, Д. Метісон, 

С.І. Потапенко, М. Телбот, Н. Феркло. 

Медійний дискурс – це функціонально 

зумовлений тип дискурсу, сукупність процесів 

і продуктів мовленнєвої діяльності у сфері 

масової комунікації у всьому їх різноманітті та 

складності їх взаємодії [1, с. 182]. Медійний 

дискурс трактується і як ієрархічно 
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організований, багаторівневий комплекс 

текстів, у якому тексти меншого структурно-

змістового об‘єму входять до більших 

текстових цілих (тексти преси, радіо, 

телебачення, Інтернет) [4, с. 138]. 

Дослідженням стилістичних засобів 

англійської мови займалися І. В. Арнольд, Л.П. 

Єфімов, О.А. Ясінецька, В.А. Кухаренко. Так, І. 

В. Арнольд називала образотворчими засобами 

мови (тропами) види образного вживання слів, 

словосполучень і фонем, до яких належать усі 

види переносних найменувань. Образотворчі 

засоби виконують описову функцію і є 

переважно належать до лексичних одиниць. 

Найчастіше їх характеризують як 

парадигматичні, оскільки вони засновані на 

асоціації вибраних автором слів і виразів з 

іншими близькими їм за значенням і тому 

потенційно можливими, але не використаними 

в тексті словами.  

Одним з найбільш виразних засобів мовної 

виразності в англійській мові є троп. Існує 

велика кількість підходів до класифікації 

тропів. Так, розглядаючи тропи у контексті 

стилістики В. А. Кухаренко поділяє тропи 

(стилістичні засоби) на лексичні (Metaphor, 

Metonymy, Synecdoche, Play on Words, Irony, 

Epithet, Hyperbole, Understatement, Oxymoron), 

синтаксичні (Rhetorical Question, Chiasmus, 

Suspense, Apokoinu Constructions) та лексико-

синтаксичні (Antithesis, Climax, Anticlimax, 

Simile, Litotes, Periphrasis) [2, с. 23-57].  

Мета статті полягає у розгляді типології 

адресату та особливостей його стилістичних засобів 

вираження в англомовному медійному дискурсі.  

Типологія учасників спілкування будується 

за різними ознаками. По-перше, комуніканти 

протиставляються за ознакою ступеня актив-

ності (найбільш активна роль - у мовця): хто го-

ворить - адресат - непрямий адроесат або мов-

чазний усчастнік, третя особа. Це протистав-

лення відбито в граматиці як диференціація 

першого, другого і третього особи. З урахуван-

ням включеності будь-якого спілкування в сис-

тему соціальних норм пропонується також вва-

жати "третьою співрозмовником" в діалозі 

"стандартні для цієї спільноти установки, 

регулятиви і еталони", тобто суспільна думка. 

По-друге, непрямі адресати можуть бути 

виділені за ознакою ступеня включення, тобто 

можуть бути актуальними (спочатку включени-

ми в коло спілкування) і випадковими; випад-

кові учасники спілкування поділяються на 

«роззяв» і «підслуховуючих». По-третє, адресат 

виділяється за ознакою ступеня популярності 

говорить. Чим менш відомий адресат, тим 

більше ймовірно спілкування в строгих статусно 

певних рамках представництва. По-четверте, 

адресат виділяється за ознакою мовного жанру. 

В рамках художнього тексту протиставляються 

адресат-критик і адресат-емпатік (відмінність 

полягає в здатності і готовності емоційно 

сприймати світ автора, бути стороннім 

спостерігачем або вживатися в авторське "Я"). 

Феномен адресації в психологічному, філо-

софському і лінгвістичному аспектах зацікавив 

представників суспільних наук в останнє деся-

тиліття у зв'язку з розвитком публічного дис-

курсу, поширенням спонтанної промови полі-

тиків і журналістів, наприклад, у прямому ефірі.  

Однією з тактик впливу на свідомість 

аудиторії є евфемізм. Евфемістичне 

перейменування у англомовному медійному 

дискурсі як різновид маніпуляції мотивується 

припущенням про те, що зміна імені може 

наділити денотат новими властивостями, тобто 

певним чином змінити його природу.  

Наприклад, при використанні прийому під 

назвою індефінітизуюче перетворення (англ. 

Indefinite), певні предмети або поняття з образу 

ситуації замінялися більш узагальненими, 

словами-прикриттями [7, с. 35]. Цей прийом 

використовувався в межах тактики 

перенесення. Внаслідок його застосування 

ситуація ставала розмитою, невизначеною. Так, 

наприклад, починаючи з 1965 р дії США у 

В'єтнамі в пресі називалися pacification policy, а 

самі військові дії називалися events in Vietnam, 

хоча пізніше, коли війна у В'єтнамі була 

визнана необгрунтованою, ЗМІ почали 

вживати термін aggression in Vietnam. 

Опущення допоміжних дієслів 

використовуються в коротких інформаційних 

повідомленнях і рухомому рядку, наприклад 

«Android арр caught sharing ID data» (ВВС 

News, 06.12.13) Повна версія цієї пропозиції, 

можливо, звучала б інакше, наприклад: Android 

apps have been caught sharing ID data of thier 

users. Прибравши «зайве» була досягнута 

ємність і лаконічність висловлювання, 

заголовок або повідомлення кидається в очі. 

Велика кількість скорочень і абревіатур є 

характерною рисою медіастіля сучасної 

англійської мови. Такі слова, як UN, EU, IMF, 
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NATO. NASA, IBRD. WTO, UNESCO, EVS. 

DNA. HIV, AIDS, NSA, GDP, FED, MP. МЕР, 

WTIO, CFTC, АСА можна часто зустріти на 

сторінках газет, почути по радіо і т.д. 

Заголовок "Every step you take". Google 

Glass, ubiquitous cameras and the tine at to privacy 

(The Economist, 16.11.2013). – яскравий 

приклад алюзії. Використання рядка з відомої 

пісні демонструє, як видавці впливають на 

читача на підсвідомому, асоціативному рівні. 

Аналіз літератури дозволяє зробити виснов-

ки, що проблема адресату та його типології рете-

льно досліджувалась в ряді досліджень україн-

ських вчених-лінгвістів (Ф.С. Бацевич, Н. І. Лю-

тянська, Г.Г. Почепцов, О.О. Селіванова) та за-

хідноєвропейських, американських вчених (Г.П. 

Грайс, О.С. Іссерс, Дж. Остин, Т. ван Дейк). Дос-

лідження цих вчених є свідоцтвом актуальності 

проблеми адресату в англомовному медійному 

дискурсі. 

Аналіз теоретичних джерел показав, що в 

лінгвістичних дослідженнях формується новий 

підхід, згідно з яким мову масових комунікацій, у 

всьому обсязі, утворює самостійне стилістичне 

явище. Аналіз практичного матеріалу показав, що 

для мови англомовних інформаційних медіатекс-

тів характерно широке використання скорочень, 

деяких засобів виразності, дієслівних словосполу-

чень, пасивних конструкцій, посилань на джерело 

і цитат, атрибутивних груп, безособових кон-

струкцій. кліше, абревіатур і скорочень, слів і 

неологізмів, опущення допоміжних дієслів в 

заголовках і ін. Мова медійних текстів збагачує і 

оновлює мову соціуму.  

Вибір певної мовної одиниці, граматичної 

форми або конструкції не лише свідчить про 

мовний смак, мовні уподобання та звички 

окремих людей, а й сигніфікує мовні навички 

окремих класів і соціальних груп, тобто усього 

суспільства. 
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Чекменёва В.А.  
В статье рассматриваются проблемы классификации и описания признаков адресата, авторских стратегий и тактик, стилистических 
особенностей адресата, существующих в современном англоязычном информационном поле. Исследуются конкретные типы аудиторий, 
на которые ориентируются издательские проекты. Факт наличия такой ориентации в свою очередь влияет на стилистику. Автор 
медийных текстов неизбежно включает фактор адресата в своей творческой деятельности. Обращаясь к «своему» читателю, авторы 
конкретных медиатекстов вынуждены выражать свое представление о нем. Авторская направленность на определенную аудиторию 
проявляется как в содержательном наполнении медиатекстов, так и в формировании их стилистической концепции. Исследуются 
следующие аспекты этой концепции: лексика самых медиатекстов, различные характеристики адресата и обращение к нему, выбор 
жанров. Итак, в современной коммуникативной ситуации текст анализируется не как застывший продукт, рассматривается не только 
структура, но и процесс создания нового смысла для «своего» читателя.  
Ключевые слова: автор, читатель, адресат, стилистические приемы, речевое воздействие, медиатекст, медийный дискурс, 
англоязычные издания. 

 
Chekmenova V.  
The article deals with the problems of separating and describing the characteristics of the addressee, author strategies and tactics, stylistic 
features of the addressee existing in the modern English-language information field. The specific types of audiences targeted by publishing 
projects are explored. The fact of the presence of such an orientation in turn affects the style. The author of the display texts inevitably includes 
the factor of the addressee in his creative activity. Turning to "his" reader, the authors of specific media texts are forced to express their 
perceptions about him. The author's focus on a particular audience is manifested both in the content of media texts and in the formation of 
their stylistic concepts. The following aspects of this concept are studied: the vocabulary of media texts itself, various characteristics of the 
addressee and appeal to it, choice of genres. Consequently, in the modern communicative situation, the text is not analyzed as a frozen product, 
not only its structure, but also the process of creating a new meaning for "their" reader.  
Key words: author, reader, addressee, stylistic techniques, speech effect, media text, media discourse, English language publications. 


