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Робота присвячена огляду існуючих методів дослідження мовленнєвих жанрів як відносно стійких тематичних, 

композиційних і стилістичних типів висловлювань. Описані ключові мовознавчі підходи до вивчення мовленнєвого 

жанру, включаючи лінгвокультурологічний та дискурсивний підходи. У результаті опису автор приходить до 

висновку, що під час дослідження окремих мовленнєвих жанрів виправдано використовувати інтегративну 

методику, яка дозволить створити максимально повний опис відповідного мовленнєвого жанру і визначити місце 

цього жанру в типології МЖ. 
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Усі різноманітні області людської діяльності 

пов'язані з використанням мови. То ж, цілком 

зрозуміло, що характер і форми цього викорис-

тання так само різноманітні, як і галузі людської 

діяльності. Використання мови здійснюється у 

формі одиничних конкретних висловлювань 

(усних або письмових) учасників тієї чи іншої 

області людської діяльності, які відображають 

специфічні умови і цілі кожної такої області не 

лише своїм змістом (тематичним) і мовним 

стилем, але й своєю композиційною побудовою. 

Всі ці три моменти – тематичний зміст, стиль і 

композиційна побудова – нерозривно пов'язані в 

цілому висловлюванні і однаково визначаються 

специфікою даної сфери спілкування. Кожне 

окреме висловлювання індивідуальне, але кожна 

сфера використання мови виробляє свої від-

носно стійкі типи таких висловлювань, які ми 

називаємо мовленнєвими жанрами (МЖ) [1] і 

визначаємо як відносно стійкими тематичними, 

композиційними і стилістичними типами вис-

ловлювань (текстів) [8].  

МЖ претендує на роль базової одиниці кому-

нікації, яка об'єднує різноманітні мовленнєві 

акти (МА). Усе частіше поняття МЖ відносять 

до найважливіших понять прагмалінгвістики, 

стилістики, соціолінгвістики, лінгвістики тексту.  

Беручи до уваги зацікавленість мовленнєвими 

жанрами лінгвістами різних галузей мовознав-

ства, актуальним видається огляд існуючих 

методів аналізу МЖ та опис тих, які є 

виправданими для аналізу МЖ заборони, що є 

фокусом нашого подальшого дослідження. 

У рамках теорії МЖ вчені пропонують різні 

методики вивчення та аналізу як окремих МЖ, 

так і певних їх груп. Так, здійснюючи мовознав-

чий підхід до вивчення МЖ, Т.В. Шмельова 

пропонує використовувати модель мовного жан-

ру, в якій головне місце займає комунікативна 

мета, образ автора, образ адресата, образ мину-

лого, образ майбутнього (тобто попередній та 

наступний епізоди спілкування), тип змісту і 

мовне втілення МЖ, яке включає лексичні та 

граматичні ресурси жанру. Т.В. Шмельова вка-

зує на те, що перші шість параметрів відносяться 

до реальної дійсності і спілкування, тоді як пара-

метр мовного втілення прямо виводить МЖ в 

простір мови з його складною диференціацією 

мовних засобів за вимогами мови [8, с. 97]. 

Пропоновану модель, на думку автора, можна 

розглядати як засіб створення лінгвістичного 

портрета МЖ. 

Орієнтація на розгляд позамовних, прагматич-

них чинників виявляється в моделі мовної такти-

ки О.С. Іссерс [3]. Подібно моделі Т.В. Шмельо-

вої, модель О.С. Іссерс включає комунікативну 

мету і формальну організацію висловлювань, а 

перлокутивні ефекти і відповідні реакції (за 

О.С. Іссерс) цілком укладаються в рамки образу 

майбутнього (за Т.В. Шмельовою). 

Н.В. Щуріна, досліджуючи жанр жарту, 

слідує багато в чому анкеті Т.В. Шмельової і 

включає в сферу розгляду комунікативну мету, 

взаємини автора і адресата, зміст пропозиції, 

можливу реакцію, мовне втілення [9]. 

М.Ю. Федосюк звертається до моделі МЖ 

Т.В. Шмельової, досліджуючи засоби мовної 

дії [7]. Автор вказує на те, що намір мовця 

зробити певний вплив на адресата, тобто 

комунікативна мета, не є головною ознакою, 

на підставі якої розрізняються МЖ. Як доказ 

учений наводить приклади цілих груп різних 
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жанрів, які мають однин і той самий вплив на 

адресата. Ці жанри розрізняються за іншими 

характеристиками, поданими в анкеті Т.В. 

Шмельової. У зв’язку з цим погоджуємося з 

твердженням М.Ю. Федосюка про те, що ко-

мунікативна мета МЖ являє собою лише один 

з аспектів жанрової характеристики будь-

якого висловлювання [7, с. 70]. Крім того, ко-

мунікативна мета може виявитися недосяг-

нутою. М.Ю. Федосюк розглядає можливі 

причини негативного перлокутивного ефекту. 

Звертаючись безпосередньо до мовних засобів 

емоційного впливу, вчений зазначає, що вони 

можуть бути семантичними (пов'язаними з 

жанровою приналежністю і змістом висловлю-

вання), прагматичними (зумовленими характе-

ром мовної поведінки мовця) і стилістичними 

(залежними від особливостей вибору викорис-

товуваних мовних засобів) [7, с. 72]. Таким 

чином, в контекст аналізу МЖ включається не 

тільки власне мовне втілення жанру, але й та 

ситуація, в якій даний МЖ формується.  

Як бачимо, багато дослідників йдуть від 

аналізу і опису ситуації позамовної дійсності до 

мовного втілення жанрів. Такий шлях обирає, 

наприклад, Л.А. Капанадзе при вивченні «малих 

жанрів». Дослідниця пропонує підрозділити їх 

на «сцени», які відтворюють стереотипні 

ситуації, і виділити характерні персонажі, тобто 

надати характеристику партнерів комунікації. 

Всередині кожної стереотипної ситуації слід 

виділити стереотипні положення (розуміння / 

нерозуміння, ствердження / питання, згоду / 

незгоду). У результаті «малі жанри» можна 

звести до мікродіалогів та реплік, які мають 

закріплену за ними розмовно-побутову 

фразеологію [4]. 

Комунікативна ситуація та її чотири основні 

параметри – час, місце, партнери комунікації, 

тема – лежать в основі методики аналізу МЖ, 

запропонованої М.В. Китайгородською та 

М.М. Розановою. Дослідниці переконані, що 

жанри, реалізуючись у певних комунікативних 

ситуаціях, співвідносяться з КА (комунікатив-

ним актом) та є його текстовим втіленням [5, с. 

24]. Автори пропонують свого роду алгоритм 

опису жанру усної некодифікованої мови. Він 

включає в себе певний набір «кроків» переходу 

від рівня комунікативної ситуації до типу тексту 

[5, с. 34-35]. Даний алгоритм, на нашу думку, 

цінний для складання типології МЖ, для 

визначення місця конкретного жанру в системі 

МЖ, але не підходить для повного лінгвіс-

тичного опису певного жанру. 

С.Ю. Данилов при аналізі МЖ «опрацю-

вання» дотримується лінгвокультуро-логічно-

го підходу. Метою подібного аналізу МЖ слід 

вважати виявлення ознак тієї культури, скла-

довою частиною якої МЖ є (мовна культура 

при цьому розглядається як частина культури) 

[2, с. 221]. Вчений перераховує ознаки того, 

що МЖ є ключовим для певної епохи. Ці 

ознаки включають стійкість текстових втілень, 

лексикографічні тлумачення і пильну увагу 

укладачів словників до цих словникових ста-

тей. На основі лінгвокультурологічного підхо-

ду С.Ю. Данилов складає опис МЖ «опрацю-

вання», а також розробляє сценарій, в рамках 

якого реалізується жанр [2]. 

Дискурсивна психологія покладена в основу 

розгляду М.Л. Макаровим жанрових характе-

ристик такого типу спілкування як діалог з 

метою прийняття рішення. Підхід з позицій 

дискурсивної психології відрізняється тим, що 

аналіз дискурсу набуває когнітивної спрямова-

ностї, прагнення за допомогою вивчення усної 

та письмової комунікації вирішувати питання 

про співвідношення і взаємодії зовнішнього і 

внутрішнього світів людини, буття і мислення, 

індивідуального і соціального [6, с. 157 ]. На 

основі аналізу діалогу розглянутого жанру вче-

ний виділяє такі жанрові властивості: поста-

новка проблеми, визначення логічного методу 

аналізу проблеми, міркування і аргументація, 

верифікація гіпотези і прийняття спільного 

рішення. Бачимо, що всі ці властивості не є 

власне лінгвістичними, хоча автор вказує на те, 

що в інтерпретації дискурсу значну роль 

відіграли фонаційні характеристики, інтонація, 

паузи, семантико-прагматичний аналіз комуні-

кативних ходів, риторики міркування. Таким 

чином, М.Л. Макаров об'єднує лінгвістичний і 

психологічний аналіз при вивченні МЖ. 

На підставі сказаного про різні методи 

дослідження в сучасному жанрознавстві можна 

зробити висновок, що універсального методу 

дослідження і опису як окремих МЖ, так і їх груп 

не існує. Кожен дослідник обирає свій підхід і 

розставляє акценти там, де вважає за потрібне. 

Один і той самий жанр може досліджуватися з 

різних сторін, а різні підходи часто доповнюють 

один одного в одному дослідженні.  

При описі мовленнєвого жанру «заборона»  

ми будемо використовувати ряд запропонова-
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них сучасними дослідниками методик. Ми 

звернемося до семантики дієслів, що позна-

чають відповідні цьому МЖ мовні дії. Ми 

розглянемо тип ситуацій, в яких формуються 

заборона, цілі та мотиви мовця, типи реакцій 

адресата. Спираючись на анкету Т.В. Шмельо-

вої, ми дослідимо характерні ознаки жанрів. 

Окремо ми розглянемо мовне втілення заборо-

ни, характерні лексичні та синтаксичні ознаки. 

Сукупність даних методик дозволить створити 

максимально повний опис МЖ «заборони» і 

визначити місце цього жанру в типології МЖ.  
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Работа посвящена обзору существующих методов исследования речевых жанров как относительно устойчивых 

тематических, композиционных и стилистических типов высказываний. Описаны ключевые языковедческие 

подходы к изучению речевого жанра, включая лингвокультурологический и дискурсивный подходы. В результате 

описания автор приходит к выводу, что в ходе исследования отдельных речевых жанров оправдано использовать 

интегративную методику, которая позволит создать максимально полное описание соответствующего речевого 

жанра и определить место этого жанра в типологии РА. 

 Ключевые слова: речевой акт, речевой жанр, метод, высказывания, типология. 
 

The work is devoted to the review of existing methods of study of speech genres as relatively stable thematic, 

compositional and stylistic types of utterances. Key linguistic approaches to the study of the language genre are described, 

including linguocultural and discursive approaches. As a result of the description, the author concludes that in the study of 

individual speech genres it is justified to use an integrative technique that will allow to create the most complete description of 

the relevant speech genre and determine the place of this genre in the typology of SG.. 

 Keywords: speech act, speech genre, method, utterance, typology. 

 


