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ЕКСПЛІЦИТНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОСТІ В 

АНГЛОМОВНОМУ ПРЕС-РЕЛІЗІ 
 

Стаття присвячена основним підходам до трактування поняття суб’єктивності в лінгвістиці. Було визначено 

основні мовні  рівні та експліцитні засоби передачі суб’єктивності. 

Було охарактеризовано основні засоби вираження суб'єктивних значень в англомовних прес-релізах до яких входять: 

вступні слова/словосполучення та пропозиції із значенням достовірності / ймовірності, впевненості / невпевненості, 

узагальненої (невизначеної) точки зору чи введенням певної точки зору. На рівні синтаксису суб’єктивність 

представлена певними структурами метою яких є передача не стільки основного змісту повідомлення, скільки 

суб'єктивно-оцінного, емоційно забарвленого ставлення мовця до предмета думки. Було визначено, що 

найпродуктивнішим засобом емоційного синтаксису у прес-релізах є інвертований порядок слів. Було 

охарактеризовано основні засоби передачі оцінного ставлення адресанта до стану речей, до яких входять 

прикметники різної оцінної семантики, адвербіальні конструкції та іменники позитивної та негативної конотації. 

Ключові слова: суб’єктивність, прес-реліз, суб’єктивна модальність, інверсія, оцінка. 

 

Постановка проблеми. На межі сторіч 

провідне місце у лінгвістиці зайняла когнітив-

но-дискурсивна парадигма, яка зумовила пере-

орієнтацію сучасної лінгвістики на людину як 

учасника комунікації [3, с. 25]. Нові вимоги до 

лінгвістичного дослідження передбачають 

вивчення мови не в суто структурному сенсі, а 

в контексті реальної комунікації. Дискурсивна 

парадигма пропонує досліджувати дискурс як 

прояв особистості людини та її вплив на кому-

нікаційний процес. Дискурс являє собою скла-

дне та багатопланове явище, причому верба-

льна його складова є похідною від поєднання 

всіх інших – як лінгвальних, так і екстралінг-

вальних – факторів [2, с. 198]. В останні роки 

з'являється чимало робіт, які присвячені особ-

ливостям дискурсу мовної особистості та дос-

лідженню їх залежності від низки екстралінгві-

стичних факторів . 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Дослідження суб’єкта та суб’єктивності є 

природною необхідністю, обґрунтованою та 

виправданою як стійкою традицією, так і 

найновішими лінгвістичними тенденціями 

щодо пізнання світу та людини в їх складній та 

драматичній єдності. У вітчизняній науці вона 

висвітлена у лінгвістичних працях  М. Бахтіна, 

Л. Виготського, С. Рубінштейна, О. Леонтьєва, 

О. Лурія, Г. Колшанського, Ю. Степанова, М. 

Рудякова, В. Хіміка, В. Виноградова, Ж. Соко-

ловської, В. Гака та інших. Щодо зарубіжних 

досліджень, то цим питанням займались Е. Фі-

неган, Е. Трауготт, Дж. Лайонз та Р. Ленекер. 

Метою даної статті є визначення експліцит-

них засобів вираження суб’єктивності в англо-

мовному прес-релізі. Відповідно окреслюємо 

наступні завдання: 1) дослідити існуюче в 

лінгвістиці трактування поняття суб’єктив-

ності; 2) визначити основні рівні суб’єктив-

ності; 3) визначити експліцитні засоби вира-

ження суб’єктивності. 

Основні результати дослідження. Суб’єк-

тивність мови та мовних одиниць – це емоцій-

но-оцінна, експресивна інформація, яка місти-

ться в значенні мовних одиниць та конструкт-

цій [6, с. 5]. Емоційна забарвленість і експре-

сивність в значній мірі створюється різними 

емфатичними засобами: граматичними та 

лексичними. Це положення підтверджується 

тим, що різні засоби вираження емфази 

зустрічаються навіть у тих жанрах письмової 

мови, які не повинні містити емоційної 

забарвленості, наприклад, прес-реліз. 

Дуже часто, пряме вираження позиції жур-

наліста змінюється на приховане. Тобто, 

суб’єктивність може бути виражена експлі-

цитно та імпліцитно. Під експліцитністю ми 

розуміємо формальну вираженість елементів 

мови та зв’язків між ними. Імпліцитна інфор-

мація в даній роботі розглядається як різнорів-

нева інформація, яка не маючи без посеред-

нього мовного вираження, може бути визначе-
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на на основі  взаємодії експліцитних значень 

та реалізацією в тексті. 

"Позиція публіциста може бути передана 

навіть без її прямого, закінченого формулю-

вання, а саме контекстом матеріалу, розстанов-

кою акцентів на тих чи інших питаннях ... Ця 

здатність, з професійної точки зору, може роз-

глядатись як показник високого рівня май-

стерності журналіста, його вміння підвести 

аудиторію до потрібних висновків, навіть не 

формулюючи їх. У той же час, при несумлін-

ному використанні цього методу, він стає спо-

собом маніпулювання свідомістю аудиторії, 

формою прихованого впливу на неї " [4, с. 130]. 

Імпліцитні смисли відносяться до явищ, що 

формують семантико-прагматичний потенціал 

висловлювання. Вирізняють дві великі групи 

імпліцитних смислів: пропозиційні та суб’єк-

тивно-модальні. Перші експлікуються речен-

ням, до них, перш за все, належать другорядна 

предикативність, пресупозиція наявності, то-

тожності та явища каузації. Другі, пов’язані з 

суб’єктивністю (емоційно-оцінним ставленням 

автора до предмету мови). І.Р.Гальперін також 

розділяє інформацію на смислову та емоційну. 

Перша має справу зі значеннями окремих лек-

сичних одиниць, чи то слова, морфеми, грама-

тичної форми, включно з конструкцією речен-

ня. Емоційна інформація не тільки інформує та 

повідомляє факти, а також впливає на емоцій-

ну сферу індивіда. Так, беручи до уваги крите-

рій прагматичної настанови І.Р.Гальперіна  ми 

виділяємо: 

1) фактичну інформацію 

2) концептуальну інформацію 

3) підтекстову інформацію. 

Перша – завжди експліцитна, тобто вираже-

на вербально. Друга не завжди є чітко вираже-

ною. Третя - це прихована інформація, що вип-

ливає з першої, завдяки здатності мовних оди-

ниць створювати асоціативне та конотативне 

значення [1, с. 25]. 

Експліцитність/імпліцитність мовленнєвого 

наміру і пов’язана з ними іллокутивна сила 

висловлювання залежать більшою мірою він 

постановки цілей і мотивів мовця, від його від-

вертості та щирості висловлювання задумів і 

мовних стратегій, та від запланованого перло-

кунивного ефекту. Зазвичай мовець намага-

ється зробити свій мовленнєвий намір макси-

мально відкритим для розпізнавання адреса-

том і для цієї мети вибирає прямі або конвент-

ційні мовні засоби, наприклад, спонукальні, 

побажальні, запитальні і т.д. висловлювання, 

які сприймаються адресатом у їх основному 

значенні, або ж конвенціоналізовані висловлю-

вання, які достатньо просто «читаються» в 

певному соціумі.  В мовній практиці зустріча-

ються і такі ситуації, в яких стратегія мовця не 

передбачає прямого експлікування його дій та 

намірів, або він залишає за адресатом можли-

вість  самому зрозуміти чи виявити інтенцію. 

Під час написання прес-релізу, автор пови-

нен прагнути до об’єктивності викладення 

інформації, хоча, у будь-якому випадку в 

ньому відображені його думки, наміри, споді-

вання, очікування. Обов’язковим суб’єктив-

ним значенням є передаване мовцем співвідно-

шення змісту висловлення до дійсності – ре-

альності/ірреальності. Метою висловлення є 

прагнення адресанта повідомити адресату своє 

ставлення, свій погляд на існуючий стан справ, 

знайти однодумця або змінити його погляд на 

ситуацію, що склалася чи може скластися в 

майбутньому. На граматичному рівні суб’єк-

тивна модальність уточнює і коректує об’єк-

тивно-модальне значення речення, пов’язане з 

опозицією реальності/ірреальності, інакше ка-

жучи, виступає як один з аспектів відношення 

висловлення, як предикативний аспект. У 

сукупності з об’єктивно-модальним значенням 

суб’єктивна модальність утворює модальну 

парадигму речення.  

Модальний план мовних виразів у прес-

релізах найбільш опукло представляє людсь-

кий фактор і дає право говорити про авторсь-

кий підтекст абсолютно всіх мовних одиниць, 

оскільки в них неминуче присутній оцінний, а 

отже, індивідуально-людський фактор. 

Почнемо наш опис з вступних слів, слово-

сполучень і пропозицій, якими автор виражає 

те чи інше ставлення до того, що він вислов-

лює. Саме вони є ідентифікаторами експліцит-

ного вираження комунікативних стратегій: 

1. Зі значенням достовірності / ймовірності, 

впевненості / невпевненості в повідомленні: to 

be sure, it is difficult to say, there is every reason 

to believe, in fact, in reality, it is (not) true, 

whatever the truth, perhaps, indeed, presumably, 

it seems, is (un) likely to та ін 

2. Узагальнена (невизначена) точка зору: 

many say that, it has been alleged, is (are) said 

that, there are rumours (murmurs) that, there are 

reports that і т.п.  
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Автор вводить таку інформацію, посилаю-

чись на громадську думку, домінуючі в суспі-

льстві або певних суспільних колах, ідеї, часто 

просто чутки. Оскільки така інформація не 

верифікується, до неї потрібно ставитися з 

великою обережністю. 

3. Зі значенням різноманітних зв'язків, від-

носин і залежностей, а також за місцем в 

структурі тексту: further, furthermore, in 

addition, for a start, eventually, for one thing, 

first, second, third та ін 

Оскільки суб’єктивна модальність вислов-

лення є вираженням позитивного чи негатив-

ного ставлення мовця до об’єктів позамовної 

дійсності, тому вона пов’язана з лінгвістичною 

категорією оцінки. Оцінна модальність міс-

тить упорядкований комплекс ознак, що утво-

рюють структуру, і визначається як модальна 

рамка, яка має обов’язкові елементи: експлі-

цитний або імліцитний суб’єкт (особа, соціум, 

з погляду якого дається оцінка), об’єкт (оціню-

ваний референт), підставу (критерій, що пере-

дає уявлення суб’єкта про об’єкт) і характер 

оцінки (абсолютна, естетична, порівняльна).  

Отже, на лексичному рівні суб'єктивність та 

об'єктивність виражені найвідкритіше. Об'єк-

тивність пов'язана з предметною лексикою, 

суб'єктивність з оцінною, стилістично й 

експресивно забарвленою.  

Лексична система мови володіє обширним 

й добре відомим арсеналом засобів для вира-

ження різноманітної семантики, в тому числі 

суб'єктивної. Нагадаємо, що в семантичному 

відношенні лексика різниться: щодо однознач-

ності / багатозначності, щодо історичної перс-

пективи (історизми, архаїзми / неологізми), 

щодо сфери використання (професіоналізми, 

діалектизми, жаргонізми), щодо семантичної 

співвіднесеності (антоніми / синоніми).  

Будь-який текст складається з лексичних 

одиниць. Вони відрізняються тим, що навіть ті 

лексичні одиниці, які в комунікації не несуть 

емоційного напруження, у певному контексті 

можуть його нести й мають найрізноманітніші 

емоційні значення. Тут виокремлюються емо-

ції як реакції на події (наприклад, задоволе-

ний/незадоволений (pleased/displeased)) із 

подальшим розподіленням на пари залежно 

від того, чи є подіґ бажаною: радощі/страж-

дання (joy/distress), надія/страх (hope/fear), 

задоволення/обґрунтований страх (satisfaction/ 

confirmed fear), полегшення/розчарування 

(relief/disappointment). Також емоції поділяю-

ться залежно від того, чи їх наслідки є бажа-

ними для інших: щасливий за інших/зловтіха 

(happy for/gloating), жалощі/обурення 

(pity/resentment). 

Наступна група демонструє слова, які вис-

ловлюють реакцію на дію агентів (схвален-

ня/несхвалення (approval/disapproval) дій). 

Емоції поділяються на схвалення/несхвалення 

дій, коли «агент – сам діяч»: гордість/сором 

(pride/shame) й «агент – інша людина»: 

захоплення/докір (admiration/reproach). 

До лексичних засобів вираження суб’єктив-

ності також відносять:  

- слова, що називають власне емоції. Такими 

словами є іменники, прикметники, дієслова, при-

слівники й дієприкметники, які можуть позна-

чати емоційний стан людини: fury, irritation, to 

hate, angrily, delight, admiration, to like. 

- слова й вирази, що у своїй семантичній 

структурі містять емоційний елемент. До них 

відносять лайливі слова й вирази: damn, 

bastard; пестливі слова й вирази: sweet, dear. 

- оцінні іменники й слова, що містять 

суфікс оцінки: fool, bore, darling, beauty. 

- оцінні прикметники та прислівники: 

awful,idiotic, foolishly, wonderfully, superbly. 

елементи сленгу, ідіоматичні кліше та 

фразеологічні одиниці: to be fed up with, to walk 

upon air (семантичне значення фразеологічної 

одиниці дозволяє встановити, які емоції 

переживає мовець). 

- прикметниками. Ці лексичні одиниці харак-

теризуються найбільшою концентрацію і різ-

номанітністю оцінної семантики і є найефек-

тивнішим маніпулятивним засобом, наприклад: 

“innovative”, “efficient”, “the strongest”, 

“capable, “unlimited”, “free”, “high-tech”, 

“realistic”, “luxurious”, “leading”, etc; 

- прислівниками. Великого значення в прес-

релізах набувають адвербіальні конструкції 

Adverb + Adjective (potentially dangerous) і Verb 

+ Adverb (to discuss calmly). Структурний тип 

"ознака + прикметник" часто використовуєть-

ся для посилення або уточнення значення прик-

метника, наприклад: surprisingly conformist, 

overwhelmingly powerful, wholly decorative, 

patently unjust. Вживання прислівника з дієсло-

вом також досить поширене, що дозволяє точ-

ніше висловити думку або оцінку, наприклад: 

- іменниками. Маніпулятивна функція оцін-

них іменників полягає в тому, що вони ство-
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рюють позитивні образи, змушують сприй-

мати інформацію, як цінність, наприклад: 

“security”, “perfection”, “efficiency”, “power”, 

“pleasure”, “dream”, “wealth”, “gift”, 

“guarantee”, “magic”, “breakthrough”, etc.  

Як зазначалось попередньо, оцінка може 

створювати позитивний, нейтральний та нега-

тивний образ оцінюваного. Останній зустріча-

ється у прес-релізах дуже рідко, адже це відк-

рите нівелювання канонічними правилами 

написання даного тексту. Саме тому, найчас-

тіше негативна тональність створюється за 

допомогою словосполучень з негативними 

конотаціями.  

Загальна негативна оцінка, яка характеризує 

наведений уривок, багато в чому визначається 

тим, що прикметник poor та іменники breach, 

failure, damage містять негативний оцінний 

компонент. 

На рівні синтаксису суб’єктивність пред-

ставлена певними структурами, які визнача-

ються лінгвістами як емоційні конструкції, 

здатні виражати емоційне значення, що закрі-

пилося в узусі в якості їх характерної особ-

ливості. Під емоційним синтаксисом слід розу-

міти особливі структурні утворення, метою 

яких є передача не стільки основного змісту 

повідомлення, скільки суб'єктивно-оцінного, 

емоційно забарвленого ставлення мовця до 

предмета думки. Прикладом такої синтаксис-

ної структури виступає інверсія. Інверсія - по-

рушення прямого порядку слів, «в результаті 

якого-небудь елемент виявляється виділеним і 

отримує спеціальні конотації емоційності та 

експресивності» [5, с. 162].  

Ще одним експліцитним засобом виражен-

ня субєктивності на синтаксичному рівні є 

повтори – повторюватись може як одне слово, 

конструкція, так і ціле речення. Під час пов-

тору одного слова мовець інтенсифікує провід-

ний елемент контекстуального змісту вира-

ження, надаючи реченню «емоційно-експре-

сивний заряд». 

Також варто вказати ще один рівень – 

текстовий. Тут суб’єктивність можна розгля-

дати як зв’язність речень та повнота інфор-

мації. Зв’язність встановлюється автором че-

рез співвіднесення різних інформаційних бло-

ків тексту, а отже – це розумовий процес, а не 

характеристика тексту. Винесення на передній 

план інформації, яка з точки зору автора є 

домінінтною та не повнота викладення 

вважаються маркерами суб’єктивності.  

Висновки та пропозиції. Як бачимо, 

суб’єктивність може бути виражена експлі-

цитно на всіх рівнях мови. Експресивні засоби 

лексичного рівнів мають відносно чітку пози-

тивну та негативну конотацію, чого не можна 

сказати про синтаксичний рівень. На даному 

рівні саме певні моделі лексико-синтаксичних 

структур визначатимуть конотацію тексту.  

Розуміючи загальність наведеної характер-

ристики засобів суб’єктивності, ми бачимо 

великі перспективи в подальшому дослідженні 

обраної теми та звуженні матеріалу до різних 

типів англомовних прес-релізів. 
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Казак Светлана Владимировна 

ЭКСПЛИЦИТНЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ СУБЪЕКТИВНОСТИ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПРЕСС-РЕЛИЗЕ 

Статья посвящена основным подходам к трактовке понятия субъективности в лингвистике. Были определены 

основные языковые уровни и эксплицитные средства передачи субъективности. 

Были охарактеризованы основные средства выражения субъективно-модальных значений в англоязычных пресс-

релизах в которые входят: вводные слова / словосочетания и предложения со значением достоверности / 

вероятности, уверенности / неуверенности, обобщенной (неопределенной) точки зрения или введением определенной 

точки зрения. На уровне синтаксиса субъективная модальность представлена определенными структурами целью 

которых является передача не столько основного содержания сообщения, сколько субъективно-оценочного, 

эмоционально окрашенного отношения говорящего к предмету мысли. Было определено, что самым продуктивным 

средством эмоционального синтаксиса в пресс-релизах является инвертированный порядок слов. Были 

охарактеризованы основные средства передачи оценочного отношения адресанта к положению вещей, в которые 

входят прилагательные различной оценочной семантики, адвербиальные конструкции и существительные 

положительной и отрицательной коннотации. 

Ключевые слова: субъективность, пресc-релиз, субъективная модальность, инверсия, оценка. 
 

Svitlana Kozak  

EXPLICIT MEANS OF EXPRESSION OF SUBJECTIVITY IN AN ENGLISH-LANGUAGE PRESS RELEASE 

The article is devoted to the main approaches to the interpretation of the concept of subjectivity in linguistics main language 

levels and explicit means of transmission of subjectivity were defined. 

The main means of expressing subjective modality in English press releases include: introductory words / phrases and sentences 

with the meaning of reliability / probability, certainty / uncertainty, generalized (uncertain) point of view or introduction of a 

certain point of view. At the level of syntax, subjective modality is represented by certain structures the purpose of which is to 

convey the main content of the message as the subjective, estimated, emotionally colored attitude of the speaker to the object. 

Inverted word order was determined as the most productive means of emotional syntax in press releases.  

The main means of transferring the evaluator's attitude to the state of things were characterized. They include adjectives of 

different evaluative semantics, adverbial structures and nouns of positive and negative connotation. 

Key words: subjectivity, press-release, subjective modality, inversion, evaluation. 

 

 

 

  


