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У статті розглядаються питання використання студентами засобів вираження експресії у процесі навчання задля 

покращення своєї мовленнєвої діяльності. 

Надається характеристика мовних категорій «емоційного» для вираження почуттів, та «експресивного» – для 

посилення виразності та образотворчості, визначається поняття емоційно-експресивної забарвленості, 

узагальнюється визначення мовної експресії, наводиться її класифікація.  
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У ході розбудови та становлення держави 

Україна відбуваються докорінні зміни багатьох 

ланок суспільного життя, серед яких важливе 

місце належить системі освіти. Зокрема, врахо-

вуючи потреби економічного, політичного, 

соціального розвитку суспільства змінилися 

також вимоги до підготовки студентів.  

Так, у процесі підготовки майбутніх спеці-

алістів до роботи надзвичайно важливою лан-

кою навчально-виховного процесу є формуван-

ня та розвиток їх комунікативно-мовленнєвих 

вмінь, у тому числі, використання засобів екс-

пресивного забарвлення мови. Вказане безпе-

речно слугуватиме важливим підгрунтям для 

якісного виконання ними своїх професійних 

обов’язків у майбутньому. 

Проблема мовної експресії — одна з 

основних для сучасних лінгвостилістики, 

лінгвопоетики, лінгвістики тексту, лінгвоана-

лізу та інших лінгвістичних дисциплін. Серед 

мовознавців, які займалися дослідженням цього 

питання, відомі праці О.С. Ахманової, Т.Г. 

Винокура, Є.М. Галкіної- Федорук, Б.М. 

Головіна, І.Б. Голуб, В.М. Грідіна, Н.Б. 

Іполлітової, М.Н. Кожиної, Г.А. Копніної, Л.В. 

Рацибурської, Г.Я. Солганика, Б. Тошович, В.Н. 

Телії та інших. 

Необхідно зазначити, що проблема 

емоційно-експресивної забарвленості тексту та 

окремих його одиниць вираження по-різному 

розглядається у мовознавстві в цілому. На 

думку багатьох учених, емоційне в мові слугує 

для вираження почуттів, а експресивне – для 

посилення виразності та образотворчості; 

емоційне протиставлено інтелектуальному, а 

експресія захоплює як інтелектуальне, так і 

емоційно-вольове. Сукупна емоційно-експре-

сивна забарвленість характеризується як набір 

виразних, ненейтральних і надінтелектуальних 

властивостей, як «надсемантична» характерис-

тика, що являє собою якісно інший компонент 

семантики слова, ніж його предметно-логічний 

зміст. 

Поняття мовної експресії досить широке і 

трактується в сучасній лінгвістиці доволі 

узагальнено — як «сукупність семантико-

стилістичних ознак одиниці мови, які 

забезпечують її здатність виступати в 

комунікативному акті засобом суб’єктивного 

вираження ставлення мовця до змісту чи 

адресата мовлення» [1, с.591]. 

Н. Івкова вважає, що А. Вежбицька першою 

зробила спробу з’ясування семантичного 

обсягу поняття «експресія». Вона підкреслює 

трактування поняття «експресія» як 

семантичної категорії, що включає в себе 

«емоційність», «семантичну індивідуальність 

оцінок» та «семантику пропаганди» [2, с. 16]. 

За М. В. Ідзьо, експресія — це складна 

мовознавча категорія, яка пов’язана з 

психологічними аспектами мовленнєвої 

діяльності та характеризується здатністю 

підсилювати зміст висловленої думки, її 

емоційне забарвлення, образне нашарування та 

cуб’єктивне оцінювання [3]. 

А. А. Білас визначає експресію як здатність 

мовних одиниць до посилення впливу в акті 

комунікації [4]. На нашу думку, це одне з 
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найбільш лаконічних та чітких визначень цього 

поняття. 

Експресія є властивістю мовного знаку, яка 

безпосередньо впливаючи на уяву адресата та 

його емоційну сферу, не несе сама по собі 

інформацію про суб’єкт мовлення, а лише 

визначає характер та інтенсивність сприйняття 

предметно-логічної та стилістичної інформації.  

Окрім власне лінгвістичних, мовна експресія 

спирається на ряд інших факторів: психо-

логічних, соціальних, етнопсихолінгвістичних 

тощо. Антропоцентричний підхід розглядає 

експресію як вияв індивідуальної свідомості 

носіїв тієї чи іншої мови. Так, зокрема, на 

сьогодні домінує думка про залежність 

мовленнєвої експресії не від ступеня 

освіченості людини, а від індивідуального 

характеру мовця, його настрою та 

комунікативної ситуації, яку вважають 

визначальною у цьому плані. 

Цікавим є питання співвідношення понять 

“оцінний”, “емоційний” та “експресивний”. 

Емоційне у мові завжди має компонент оцінки, 

виражає позитивне чи негативне ставлення до 

чого-небудь, тому поняття “емоційний” і 

“оцінний” нерідко вживають як взаємозамінні. 

Емоційність та оцінність об’єднує приналеж-

ність до емотивної сфери мови, яка протистав-

ляється інтелектуальній (інформаційній, раціо-

нальній, логічній) сфері. Під емотивними оди-

ницями мови розуміються такі одиниці, які в 

своєму значенні несуть інформацію про емо-

ційні явища, почуття. Емоційне та оцінне зав-

жди є експресивними, адже вони слугують 

увиразненню та підсиленню стилістичного 

ефекту, проте не кожний експресивний елемент 

можна назвати емоційним чи оцінним. Таким 

чином, дані поняття є тісно взаємопов’язаними 

у мові, проте експресивність є найбільш 

широким. 

Експресивність виражається в мовленні 

завдяки різноманітним вербальним засобам 

експресивізації. Засобами експресивності 

можуть виступати синонімія та антонімія, 

перифраз, паралелізм, а також метафоричність. 

Емоційно-експресивну лексику, на нашу думку, 

слід визначати значно вужче – слова, які вже в 

своєму значенні містять позитивну чи 

негативну оцінність і називають відчуття, 

настрої, процеси (сум, нудьга, жаль, досада, 

кохання, ласка, краса та ін.). Серед 

прагматичних засобів експресивного 

забарвлення виокремлюють емфатичні 

конструкції, еліптичні речення, засоби 

риторичного синтаксису.  

На думку В. Хом’якова, основною ознакою 

експресивної лексики виступає емфаза, тобто 

підсилення виразності мови, що має три 

основні різновиди: емоційність, оцінність, 

афективність [5, c. 96]. 

Д. Ю. Усков детільно проаналізував 

особливості оцінності. Він зазнчає, що оцінка 

як філософсько-лінгвістична категорія має такі 

основні властивості: суб’єктивність (яка не 

виключає фактору об’єктивного), 

спрямованість (характер оцінки) та 

градуальність (інтенсивність оцінки) [6, с.270]. 

Іншими словами, експресивність тієї чи іншої 

лексичної одиниці визначається суб’єктивним 

ставленням мовця до референта цієї одиниці, 

яке може характеризуватися як позитивне, 

нейтральне або негативне, а також ступенем 

інтенсивної позитивної або негативної 

емоційної конотації. 

Як зазначає В. М. Ткачук, існує два 

основних способи вияву оцінних характеристик 

у лексиці. Перший спосіб, представлений цілою 

групою оцінних предикативів, що 

співвідносяться із семами «добре» та «погано», 

а також їхні похідні [7, с.114], наприклад: Let's 

prove once again, that America is great because 

America is good . 

Другий спосіб – вираз оцінки за допомогою 

конотацій слова [8, c.119].  Конотативна 

семантика створюється додатковим 

макрокомпонентом семантичної структури, 

який визначається як конотація і вбирає в себе 

стилістичну, оцінну й емоційну функції, тому 

що конотація має суб'єктивно-оцінну форму по 

відношенню до денотативного значення [9]. 

Так, наприклад, слова “fragrance” та “odour” 

мають спільне денотативне значення: “a 

property or stimulus perceived by the olfactory 

sense”, але кардинально протилежні за своїми 

конотаційними властивостями. 

Першою й найпоширенішою групою слів із 

конотативним значенням є деривати 

експресивно-нейтральних слів, утворені за 

допомогою афіксації, тобто слова, експресія 

яких додається до нейтральних понять за 

допомогою оцінних суфіксів і префіксів, 

наприклад: doggy, drunkard, disgrace. Другу, 
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досить численну групу складають слова, що 

виражають поняття із традиційно закріпленою 

за ними позитивною або негативною оцінкою 

[6, c.271], наприклад: Only I'd a hell of a lot 

rather not talk about it. 

Подібно до думки В. М. Ткачука щодо 

оцінних лексем, В. Чабаненко виокремлює два 

основних способи вияву емоційних 

характеристик у лексиці:  

1) за допомогою лексем, що не мають 

понятійної основи й виражають лише емоції; 

2) за допомогою лексем, що виражають і 

поняття, і емоції водночас [10, c.148].  

Експресія може бути побудована також на 

невідповідності певних слів регістру тексту, 

наприклад, до повсякденного неформального 

мовлення включаються слова, що вживаються у 

формальному спілкуванні або ж навпаки, може 

спостерігатися вживання спеціальної 

колоквіальної лексики у формальному 

дискурсі. Насамкінець, експресія також може 

бути побудована на тропеїчному використанні 

експресивно-нейтральних слів. Таким чином, 

мовна експресія виявляється як під час 

вживання експресивно-емоційних маркерів, так 

і під час використання лексичних одиниць у 

невластивому для них контексті (в умовах 

функціонально-стилістичної невідповідності 

цих одиниць регістру тексту).  

Експресивна лексика привертає увагу 

лінгвістів не лише з боку динамічних процесів в 

семантиці, але й з боку емотивних, 

аксіологічних функцій та психолінгвістичних 

функцій, також з боку лінгвостилістики, 

функціонально-семантичного та 

комунікативно-прагматичного поглядів [11]. 

Експресія може також виявлятися у 

синтаксичній організації мовлення. Виразні 

засоби на синтаксичному рівні становлять 

синтаксичні моделі речень, які несуть 

додаткову логічну або експресивну 

інформацію, що сприяє підвищенню 

прагматичної ефективності висловлень у 

мовленні.  

Tермін «експресивний синтаксис» з’явився у 

мовознавстві у 60-х рр. ХХ ст. Окремі лінгвісти 

пов’язують проблему експресивного в 

синтаксисі з поняттям суб’єктивної 

модальності, яку тлумачать як факультативну 

ознаку речення. Наприклад, спеціалізованими 

конструкціями експресивного синтаксису є 

фразеологізовані структури усного розмовного 

мовлення.  

Iнші дослідники експресивного синтаксису 

вважають, що експресія досягається 

порушенням синтагматичного ланцюжка 

словоформ, зумовлених стійкими 

морфологічними показниками синтаксичних 

зв’язків, тобто сегментацією, парцеляцією та 

приєднанням. Н. В. Гуйванюк зазначає, що до 

експресивних прийомів синтаксису дослідники 

зараховують парцеляцію, сегментацію, 

лексичний повтор з синтаксичним 

поширенням, питальні конструкції в 

монологічному мовленні, номінативні речення 

(переважно ланцюжки номінативних речень), 

вставлені конструкції, особливі випадки 

вживання словоформ, еліпсис, антиеліпсис, 

усічення (недомовленість) та ін. [11]. Засобом 

експресивізації в усному мовленні може 

виступати інтонація, емфатичний наголос, 

темпоритм тощо. 

При використанні засобів експресивізації 

мовлення здійснюється підкреслення думки, 

актуалізація уваги, вираження суб’єктивних 

оцінок та інтенцій автора, що досить важливо 

для прагматичного наповнення текстів 

політичного дискурсу. 

Ефективне формування комунікативних 

умінь ґрунтується на організації комунікативно 

спрямованого навчання. На думку Є.Пассова, 

комунікативна спрямованість у навчанні 

формується за допомогою мовленнєвої 

спрямованості навчального процесу, 

індивідуалізації навчання, функціонального 

підходу до аналізу мовних явищ та засобів [12, 

33]. Комунікативне навчання передбачає 

організацію процесу навчання як моделі 

процесу спілкування. Такий підхід забезпечує 

виховання мовної особистості під час 

мовленнєвої діяльності, що передбачає 

формування комунікативних вмінь і навичок [4, 

35]. Ефективність формування комунікативних 

вмінь у студентів забезпечується шляхом 

залучення їх до різноманітної діяльності, яка 

максимально моделює навчально-виховний 

процес і створює умови для професійно-

орієнтованого спілкування. 

Експресія тісно пов’язана з комунікативною 

ситуацією, намірами мовця, а також з 

лінгвістичним та екстралінгвістичним 

(соціальним) контекстом комунікативного акту. 
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При цьому в створенні експресивності 

мовлення та тексту головну роль відіграє не 

закладений експресивний потенціал мовної 

одиниці відповідного рівня, а власне 

характеристики комунікативної ситуації, перш 

за все контекст.  

Залежно від характеру використовуваних у 

комунікативному акті мовних одиниць та 

характеристик комунікативної ситуації, можна 

виділити такі чотири типи мовних одиниць, що 

реалізують експресію [13, c.145]:  

1) системно-мовні експресивні одиниці, носії 

внутрішньосистемної інгерентної, 

прагматичної експресивності, яка робить 

контекст експресивним; 

2) системно-нейтральні одиниці, вони 

отримують експресивність з контексту, 

реалізуються контекстуально і така експресія 

називається адгерентною, синтагматичною; 

3) системно-мовні експресивні одиниці, які, 

використовуючись у нейтральному контексті, 

втрачають експресію; 

4) системно-нейтральні одиниці 

використовуються в нейтральному контексті і 

реалізують нульову експресію. 

Для визначення методики дослідження 

засобів експресії у політичному дискурсі слід 

з’ясувати методологічні засади політичної 

лінгвістики. Дослідники Е. В. Будаев та 

А. П. Чудінов описують наступні напрямки у 

методології політичної лінгвістики [14, c. 21]: 

1. Когнітивний напрямок.  В основі цього 

напрямку лежить когнітивний підхід, відпо-

відно до якого мовна діяльність сприймається 

як відображення існуючої у свідомості людей 

картини світу, як матеріал для вивчення 

національної, соціумної та індивідуальної 

ментальності. Провідна роль в становленні 

цього напряму належить Джорджу Лакоффу, 

проте його дослідження базувалося зокрема і на 

матеріалах вивчення політичного дискурсу, 

оскільки когнітивний підхід до вивчення 

політичної мови виник значно раніше. 

2. Риторичний напрямок. Даний напрямок 

досліджень розвиває традиційні погляди на 

вивчення політичної мови, витоки яких можна 

прослідкувати в античної риториці. В цьому 

випадку мовні одиниці сприймаються як форма 

для передачі думки, як спосіб прикрасити 

думку, зробити її більш доступною і 

прагматично значущою. При такому підході 

основна увага приділяється прийомам 

створення і інсценування політичного тексту. 

3. Дискурсивний напрямок. В основі 

третього напряму лежить дискурсивний підхід, 

відповідно до якого політичний текст 

вивчається в дискурсі, тобто важливе значення 

надається умовам створення і функціонування 

відповідного тексту, його взаємодії з іншими 

текстами, з національною культурою та 

традиціями, з політичною ситуацією в регіоні, 

країні і світі. 

4. Комплексні методики вивчення 

політичної комунікації. Насамкінець, 

комплексні методики вбирають в себе елементи 

всіх вищезгаданих напрямів та інколи виходять 

за їх межі, перетворюючи тексти політичного 

дискурсу на багате джерело всебічних 

лінгвістичних досліджень. 

До риторичного напряму у вивченні 

політичного дискурсу належать Р. Айві, 

Р.Д. Андерсон, Р. Карпентер, М. Осборн, В. 

Ріккерт, С. Томпсон та інші. Ці дослідники 

орієнтуються в основному на використання 

традиційних методів, вважаючи, що новизна 

методики не гарантує високої якості 

дослідження, що ще не до кінця вичерпані 

можливості традиційних методик вивчення 

політичної комунікації.  

Разом з тим, безсумнівно, спостерігається і 

розвиток риторичних методик. Це пов’язано із 

діалектичною взаємодією з когнітивною 

парадигмою і розвитком традицій дослідження 

мовних одиниць в руслі лінгвопрагматики. 

Дослідники риторичного напряму 

запозичуюють також деякі прийоми з методики 

критичного аналізу дискурсу. 

Таким чином, можемо сказати, що 

становлення сучасної теорії політичної 

лінгвістики характеризується переплетенням і 

філіацією ідей, кристалізація яких проходила в 

кілька етапів і в декількох методологічних 

напрямках. Важливо підкреслити, що 

характерна риса риторичного напряму в 

вивченні політичної комунікації — це  погляд 

на мову як засіб, що виконує естетичну і 

прагматичну функції. 

Підсумовуючи, доходимо висновку, що 

дотримання всіх комунікативних ознак 

мовлення не гарантує сформованості 

комунікативно-мовленнєвих умінь у студентів, 

це лише один із кроків на шляху до розв’язання 
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комунікативних завдань. Разом із тим, з метою 

удосконалення мови доцільно правильно 

використовувати засоби експресивізації 

мовлення, завдяки чому  здійснюватиметься 

підкреслення думки, актуалізація уваги, 

вираження суб’єктивних оцінок та інтенцій, що 

досить важливо для прагматичного наповнення 

текстів політичного дискурсу. 
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Курбатова И.С., Марченко Н.В. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИИ В РАЗРЕЗЕ ОРАТОРСКОГО ДИСКУРСА 

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

В статье рассматриваются вопросы использования студентами средств выражения экспрессии в процессе обучения 

для улучшения своей языковой деятельности. 

Дается характеристика языковых категорий «эмоционального» для выражения чувств, и усиления выразительности 

и художественности, определяется понятие эмоционально-экспрессивного окраса, обобщается определение языковой 

экспрессии, приводится ее классификация. 

Ключевые слова: языковая экспрессия, экспрессивный, эмоциональный, ораторский дискурс, языковая деятельность. 

 

Kurbatova I., Marchenko N. 

USE OF THE MEANS OF EXPRESSION IN THE ORATORY DISCOURSE FOR IMPROVING SPEECH 

ACTIVITY OF STUDENTS 

In this article the issues of students`usage of the means of expression during their studying process in order to improve their 

speech activity is disscused. 

The characteristic of the linguistic categories of «emotional» for expressing feelings and the «expressive» - for the enhancement 

of expressiveness and creativity is given, the concept of emotion qualities is defined, the classification of language expression is 

generalized, classification is given. 

Key words: linguistic expression, expressive, emotional, oratory discourse, speech activity. 


