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ВСТУП 

Антропологічна спрямованість сучасних лінгвістичних студій на 

дослідження місця людини в парадигмі гуманітарної сфери поєднує суміжні 

науки та напрями, також характеризується міждисциплінарним підходом до 

вивчення закономірностей функціонування мови та місця людини. В умовах 

глобалізації питання дискурсивної діяльності набуває важливості з огляду на 

перетин комунікативних компетенцій мовних особистостей, які проявляються 

саме в дискурсивних практиках [14].  

Політичний дискурс є вербальним проявом політики, його зміст 

визначають соціокультурні, політичні, прагматично-ситуативні, психологічні та 

інші чинники, він має лінгвістичну та екстралінгвістичну структуру і 

характеризується спільністю світу, який вибудовує автор та інтерпретує слухач, 

читач тощо [25, c. 23].  

Зміни в Україні та в світі завжди безпосередньо впливали на суспільно-

політичний словник української мови, зумовлюючи актуальність вивчення 

цього шару лексики в працях А.А.Бурячка, Л.Л.Михайленко, О.А.Мороз, 

Т.І.Панько, О.М.Сидоренко, Я.С.Снісаренко, А.А.Таран, Л.В.Туровської, 

І.В.Холявко, Н.О.Яценко та інших. У мовознавчих дослідженнях, присвячених 

проблемам суспільно-політичного дискурсу, вживають терміносполуки 

«суспільно-політична лексика», «суспільно-політична термінологія», 

«суспільно-політичний термін» [12, c. 45].  

Політичний дискурс втілюють газетно-публіцистичні тексти, присвячені 

політиці, виступи лідерів держави, офіційні тексти на політичну тему 

(постанови, укази, закони), наукові політологічні статті [14, c. 13]. 

Промови політичних лідерів як один із розповсюджених жанрів 

політичної комунікації – це заздалегідь підготовлені виступи з позитивними чи 

негативними оцінками, конкретними фактами, з накресленими планами, 

перспективою політичних змін тощо [11, c. 201]. Президентській риториці 

практично завжди притаманна ціннісна орієнтація [22, c. 18], яка розкриває 
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найважливіші вектори політичної діяльності в ідеології, політичній культурі та 

системі, узгоджуючи їх із внутрішніми пріоритетами [3, c. 218].  

 Дослідження комунікативних стратегій поведінки мовної особистості у 

межах політичного дискурсу, зростаюча роль гендерної спрямованості 

публічних виступів політичних діячів та необхідність вивчення специфічних 

засобів мовного впливу на масову аудиторію зумовлюють актуальність 

пропонованої розвідки. Мовна особистість як лінгвістична і лінгводидактична 

категорія нині перебуває у полі зору багатьох дослідників [2]. Ю.М.Караулов 

розробив структуру, рівні мовної особистості, дав ґрунтовне визначення цьому 

поняттю. Окремі питання становлення мовної особистості знаходимо у працях 

І.К.Білодіда, Ф.І.Буслаєва, М.С.Вашуленка, В.В.Виноградова, С.Я.Єрмоленко, 

Л.І.Мацько, М.І.Пентилюк, О.О.Потебні, І.Я.Франка та ін. Визначення місця 

гендерних особливостей мовлення у політичній промові та переплетіння рис 

маскулінності й фемінності у політичному дискурсі державних діячів входять 

до кола наукових інтересів дослідників Є.Г.Крейдлін, А.М.Ляшук, 

Л.Л.Славової, С.В.Соколовської та О.О.Чорної. 

Мета пропонованої роботи полягає у встановленні та порівнянні 

соціолінгвістичних, соціокультурних і гендерних характеристик мовної 

особистості президента України Петра Порошенка та політичного лідера США 

Дональда Трампа. Поставлена мета вимагає реалізації наступних завдань: 

1) встановити домінуючі типи мовленнєвих актів у політичних промовах 

президентів України та США; 

2) проаналізувати гендерну специфіку промов політиків; 

3) співставити соціокультурні особливості політичного дискурсу Петра 

Порошенка і Дональда Трампа; 

4) виокремити лексичні засоби емоційного впливу на аудиторію у 

мовленні політичних лідерів обох країн. 

Об’єктом дослідження є тексти політичних промов Петра Порошенка та 

Дональда Трампа, загальним обсягом 54 711 та 70 665 друкованих знаків 

відповідно. 
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Предмет вивчення становлять соціолінгвістичні, соціокультурні та 

гендерні особливості політичних промов державних керманичів. 

До методів дослідницької роботи належать: описово-аналітичний, 

контент-аналіз (прикладна аналітична методика вивчення змісту документів, 

виступів та інших комунікативно-значимих матеріалів), когнітивне картування 

(прикладна аналітична методика вивчення особливостей індивідуального 

мислення), кількісний аналіз.  

Наукова новизна. У пропонованій розвідці вперше здійснено спробу 

порівняльного аналізу соціолінгвістичних, соціокультурних та гендерних 

особливостей мовної поведінки зарубіжного та вітчизняного політичних 

лідерів, проаналізовано і співставлено специфічні методи мовного впливу, які 

використовуються політиками різних етносів задля забезпечення ефективності 

їхніх публічних висловлень. 

Теоретичне значення дослідження полягає в систематизації відомостей 

про поняття, структуру та типи мовної особистості, висвітленні її гендерної 

специфіки та соціолінгвістичних характеристик у межах політичного дискурсу. 

 Практичне значення роботи полягає у можливості використання її 

результатів при вивченні соціології, мовознавства та лінгвополітології у ВНЗ. 

Практичні результати дослідження можуть бути використані в мовознавчих 

спецкурсах та спецсемінарах у ВНЗ. 

Структура: Дослідження складається зі вступу, двох розділів, загальних 

висновків, списку використаної літератури та додатків. 
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РОЗДІЛ І. МОВНА ОСОБИСТІСТЬ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

1.1. Поняття мовної особистості, її структура 

Тривалий час мова досліджувалася іманентно (без виходу за межі мовної 

системи) без урахування або без акцентування уваги на людині, яка і є творцем 

та користувачем мови. Переорієнтація досліджень на носія мови зумовила 

появу нових понять, у тому числі й поняття «мовна особистість». Структура 

цієї номінативної одиниці засвідчує тісний зв’язок між мовою та      

особистістю [5, с.159]. 

На думку Ю.М.Караулова, розглядаючи мовну особистість, ми мимоволі 

занурюємося в історію мови, вивчаємо питання інтелектуального розвитку 

особистості в мовному плані та її емоційні аспекти, тобто духовність у 

широкому розумінні, питання міжособистісного спілкування тощо. Мовна 

особистість − це наскрізна ідея, яка, як показує досвід її аналізу та опису, 

пронизує всі аспекти вивчення мови і водночас руйнує межі між дисциплінами, 

які вивчають людину, оскільки неможливо вивчати людину поза її             

мовою [8, с. 2]. 

Уперше термін мовна особистість було вжито в 1930 р. мовознавцем 

В.В.Виноградовим. Значний внесок у вивчення мовної особистості зроблено 

лінгвістом Ю.М.Карауловим, який під мовною особистістю розуміє 

«сукупність здібностей і характеристик людини, які зумовлюють створення 

нею мовних творів (текстів), що розрізняються ступенем структурно-мовної 

складності, глибиною й точністю відображення дійсності, визначеною мовною 

спрямованістю» [8, с. 3].  

Ю.М.Караулов запропонував три рівні вивчення мовної особистості: 

1) нульовий – структурно-мовний (вербально-семантичний) рівень, що 

віддзеркалює ступінь володіння повсякденною мовою. На нульовому рівні 

відносно постійною частиною структури мовної особистості є комплекс 

збережених протягом достатньо довгого історичного часу структурних рис 

загальнонаціонального мовного типу, поняття якого використовується як 

гіпотетична передумова існування інваріантної частини. Ця інваріантна частина 
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структури забезпечує можливість взаєморозуміння носіїв різних діалектів, 

можливість розуміння мовною особистістю текстів, що виходять далеко за межі 

часу її життя та функціонування; 

2) перший рівень (лінгво-когнітивний або тезаурусний) вивчення мовної 

особистості – виявлення та встановлення ієрархії змістів та цінностей у її 

картині світу, у її тезаурусі. Звичайно, існує певна домінанта, що визначається 

національно-культурними традиціями і суспільною ідеологією, яка і зумовлює 

можливість виділення для мовної особистості у загальномовній картині світу її 

ядерної, загальнозначимої, інваріантної частини [8, с. 38]; 

Культурні відмінності у системах цінностей різних лінгвокультур 

складають їхню своєрідність і можуть бути описані за допомогою операційних 

параметрів впливу культури на діяльність членів відповідної лінгвокультурної 

спільноти. Вони представлені у працях американських антропологів 

Ф.Клукхона (Kluckhon), Ф.Шродбека (Strodbeck), американського антрополога і 

лінгвіста Едварда Холла (Hall), нідерландського соціолога та психолога Гірта 

Хофштеде (Geert Hofstede) у 50-их — 80-их роках минулого століття й 

охоплюють: 

1. Індивідуалізм vs. Колективізм  

2. Низькоконтекстуальність vs. Висококонтекстуальність 

3. Дистанція влади 

4. Уникнення невизначеності 

Слід зазначити, що опис культурних відмінностей потребує високого 

ступеня узагальнення, адже індивідуальні характеристики окремого носія 

культури можуть і не відповідати загальному культурному стереотипу [13, c. 116]. 

3) другий рівень аналізу мовної особистості (мотиваційно-прагматичний) 

– виявлення і характеристика мотивів та цілей, які зумовлюють її розвиток, 

поведінку, які керують її текстотворенням та, як наслідок, визначають ієрархію 

змістів та цінностей у її мовній моделі світу [8, с. 38]. 

 Мовна особистість є носієм мовної свідомості, тобто це людина, яка 

існує у мовному просторі — у спілкуванні, в стереотипах поведінки, 
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зафіксованих у мові, у значеннях мовних одиниць і сенсах текстів. У мовній 

організації людини можна виділити наступні аспекти: 

 1) мовна здатність як органічна можливість навчитися вести мовне 

спілкування (сюди входять психічні та соматичні особливості людини);  

2) комунікативна потреба, тобто адресатність, спрямованість на 

комунікативні умови, на учасників спілкування, мовний колектив, носіїв 

культури;  

3) комунікативна компетенція як вироблене вміння здійснювати 

спілкування в його різних регістрах для оптимального досягнення мети;  

4) мовна свідомість як активне вербальне відображення у внутрішньому 

світі зовнішнього світу [10, с. 336];  

5) мовна поведінка як усвідомлена і неусвідомлена система вчинків, що 

розкривають характер і спосіб життя людини [7, с. 477]. 

1.2. Типологія мовних особистостей 

Мовна особистість наділена інформаційно організованою свідомістю, у 

якій поєднуються різні міжсуб’єктні відносини: людина — людина, людина — 

суспільство, людина — природа, людина — предметний світ. Кожна мовна 

особистість володіє схильністю розуміти і передавати повідомлення з певним 

змістом — логічним, емоційним, естетичним, що властивий її психотипу, а 

мовна система надає мовній особистості можливість індивідуальної 

інтерпретації ситуації дійсності [4, с. 5]. У зв’язку з цим виділяють безліч 

класифікацій мовної особистості, що будуються на різних підставах. 

Етнокультурна лінгвістика виділяє типи носіїв базової і маргінальної 

культур для відповідного суспільства, керуючись опозицією «свій — чужий». 

 С.С.Сухих розробляє класифікацію типів мовної особистості з погляду 

психолінгвістики та розрізняє експонентний, субстанціональний та 

інтенціональний рівні вимірювання мовної особистості. На першому рівні 

знакова діяльність комуніканта може бути активною, споглядальною, 

спрямованою на переконування, голослівною тощо. На другому рівні  

конкретно або абстрактно вербалізується його досвід, а на третьому — 
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комунікант проявляє себе гумористично або буквально, конфліктно або 

кооперативно, директивно або інтегративно, центровано або децентровано [20, с. 8]. 

З позицій соціокультурної лінгвістики можна виділити типи мовних 

особистостей за об'єктивними статусними ознаками — віком, статтю, рівнем 

освіти та стилем життя. Соціологи також виділяють соціальні типи героїв, 

лиходіїв, клоунів, жертв та інші. 

Розглядаючи мовну культуру, лінгвісти виділяють два типи мовної 

особистості: 1) носій елітарної мовної культури, чиє мовлення відповідає 

вимогам літературної норми; 2) носій діалектної мовної культури, або носій 

міського просторіччя. 

Із позицій мови можна також побудувати модель словникової 

особистості, тобто носія уявлень, стереотипів і норм, закріплених у значеннях 

слів, що тлумачаться в словниках. Словникова особистість є найбільш 

абстрактним типом мовної особистості, разом з тим навіть на рівні словникової 

особистості виявляються оціночні різновиди (наприклад, критик і апологет), які 

проявляються відповідно до певних лексико-семантичних груп слів [6, c. 4]. 

У пропонованому дослідженні притримуватимемось наступної 

класифікації типів мовних особистостей: 

1) раціонально-евристичний (демонструє здоровий глузд, іронію); 

2) авторитарний (тяжіє до відносин підкорювання, проявляє жорстоку 

імперативність); 

3) куртуазний (виявляє тяжіння до етикетності); 

4) інвективний (схильний до прямої вербальної агресії) 

5) акцентуйований (особистості, які знаходяться на межі психічної норми 

й патології) [13, c. 55 – 56]. 

1.3. Гендерна специфіка мовної особистості 

Суспільство нав'язує чоловікам та жінкам різні ролі, що стереотипно 

приписуються йому/їй соціумом мовою, яка є основним каналом одержання 

соціокультурної інформації. Залежно від того, як мова впливає на гендерні 

особливості, формується ставлення суспільства до чоловіків та жінок, і як 
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результат — утворюються гендерні стереотипи (механізми, що забезпечують 

закріплення гендерних ролей від покоління до покоління) [21]. Збіг або 

змішування різних соціальних і комунікативних гендерних ролей вважають 

загрозою віковим суспільним установкам, чинниками руйнування жорсткої 

ієрархічної моделі або відхиленням від норми [9, с.68].  

    Фемінні та маскулінні характеристики мовлення розрізняють за такими 

критеріями: 1) за стилем спілкування; 2) за мега-інтенцією; 3) за манерою 

спілкування; 4) за способами аргументації; 5) за роллю комунікативного 

статусу; 6) за емоційністю мовлення; 7) за особливостями ведення розмови; 8) 

за тривалістю виступу; 9) за превалюючою формою комунікації; 10) за 

моніторингом зворотнього зв’язку; 11) за уживанням непрямих мовленнєвих 

актів; 12) за використанням засобів увічливості [23, c. 236]. 

1.4. Мовленнєві акти та тропи як основні засоби впливу на аудиторію 

Задля реалізації комунікативних інтенцій та здійснення бажаного 

перлокутивного впливу на слухача, мовці надають своїм промовам певних 

соціолінгвістичних характеристик, що втілюються у мовленнєвих актах та 

засобах художньої образності. За Джоном Остіном, розглядаємо поняття 

мовленнєвого акту (далі – МА) – як висловлення, виголошене з певною метою і 

адресоване співрозмовникові задля досягнення певного бажаного результату [1]. 

Послідовник ученого Джон Серль виділяє п’ять типів мовленнєвих актів: 

асертиви (МА, у яких реалізується повідомлення щодо стану речей), квеситиви 

(МА спонукального типу, які здійснюють запит щодо деякої суттєво важливої 

інформації для мовця), директиви (дії мисленнєво-практичного озадачування, 

за допомогою яких суб’єкт мовлення намагається реалізувати свою інтенцію 

через нормування поведінки об’єкта мовлення), комісиви (МА, мета яких 

полягає у здійсненні обіцянки щось зробити в інтересах адресата) та експресиви 

(МА, що передають психологічний стан адресанта: вибачення, подяка, 

співчуття, докори, подив, обурення) [15, c.186 – 187]. 

Використовуючи той чи інший мовленнєвий акт, політик насичує його 

художніми засобами, які дозволяють повніше розкрити комунікативну мету та 
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встановити емоційний контакт зі слухачами. Оскільки багато дій, що 

здійснюються у сфері політики носять мовний характер, необхідним вважається 

вивчення прийомів мовного впливу на масову аудиторію [17].   

В мовленнєвому, комунікативному та дискурсивному середовищах 

особистість проявляється через мову, мовні засоби що використовуються у 

комунікативному акті. Вони вживаються для здійснення мовленнєвого впливу 

та зміни свідомості адресата, і відображають не лише індивідуальні риси мовної 

особистості, а також особливості й закономірності, що притаманні тій чи іншій 

комунікативній культурі [10]. 

Використання образних засобів у політичному дискурсі є навмисне 

відхилення від стандартного мовлення, для того, щоб змусити слухачів 

звернути увагу, задуматися, побачити багатоплановість картини, відчути образ 

та врешті-решт зрозуміти смисл [24, c. 256].  

Використання образно-стилістичних засобів сприяє емоційно-

експресивній номінації певних явищ лінгвокультурної спільноти, а також 

підкреслює індивідуалізацію мовлення політика як особистості й представника 

того чи іншого етносу [16, c. 336]. 

Висновки до Розділу І 

Тривалий час мова досліджувалася без акцентування уваги на людині, яка 

і є творцем та користувачем мови. Переорієнтація досліджень на носія мови 

зумовила появу нових понять, у тому числі й поняття мовна особистість, під 

яким розуміють «сукупність здібностей і характеристик людини, які 

зумовлюють створення нею мовних текстів».  Мовна особистість наділена 

інформаційно організованою свідомістю, володіє схильністю розуміти і 

передавати повідомлення з певним змістом, що властивий її психотипу, у 

зв’язку з чим виділяють безліч класифікацій мовної особистості, що будуються 

на різних підставах. У пропонованому дослідженні притримуватимемось 

наступної класифікації типів мовних особистостей: 1) раціонально-

евристичний; 2) авторитарний; 3) куртуазний; 4) інвективний; 5) 

акцентуйований.  
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  Важливу роль під час створення мовних текстів відіграють фемінні та 

маскулінні характеристики мовлення, що розрізняються за такими критеріями: 

1) за стилем спілкування; 2) за мега-інтенцією; 3) за манерою спілкування; 4) за 

способами аргументації; 5) за роллю комунікативного статусу; 6) за 

емоційністю мовлення; 7) за особливостями ведення розмови; 8) за тривалістю 

виступу; 9) за превалюючою формою комунікації; 10) за моніторингом 

зворотнього зв’язку; 11) за уживанням непрямих мовленнєвих актів; 12) за 

використанням засобів увічливості. 

   Слід зауважити, що у мовленнєвому, комунікативному та 

дискурсивному середовищах особистість послуговується певними мовними 

засобами, які вживаються для здійснення мовленнєвого впливу та зміни 

свідомості адресата, і відображають не лише індивідуальні риси мовної 

особистості, а також особливості й закономірності, що притаманні тій чи іншій 

комунікативній культурі.  
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РОЗДІЛ ІІ. СОЦІОЛІНГВІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

МОВНОГО ПОРТРЕТУ ПОЛІТИЧНИХ ДІЯЧІВ ПЕТРА ПОРОШЕНКА 

ТА ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

2.1. Гендерні особливості політичного дискурсу президентів 

У ході дослідження було проаналізовано відповідність мовлення Петра 

Порошенка та Дональда Трампа гендерним стереотипам  фемінності (ф) та 

маскулінності (м) і встановлено, що деякі характеристики їх промов порушують 

загальноприйняті уявлення щодо мовлення чоловіків, що може свідчити про 

орієнтацію публічних виступів політиків на завоювання уваги гетерогенної 

аудиторії. Проведений аналіз засвідчує, що Петро Порошенко та Дональд 

Трамп під час аргументації своїх промов спираються на почуття та емоції, що 

уможливлює краще сприймання виступу представницями жіночої статі. 

Загалом у мовленні обох політиків прослідковується схильність до надмірної 

емоційності, що свідчить про намагання яскравіше змалювати ситуацію аби 

викликати у публіки співчуття, захоплення, тривогу — емоції, які б дозволили 

заручитися підтримкою аудиторії, зробити її сприйнятливішою до 

пропагованих ідей (див. пункт 4, 6 Табл.1). 

Таблиця 1. Гендерна специфіка промов П.Порошенка і Д.Трампа 

№ Критерій П.Порошенко Д.Трамп 

1 стиль спілкування  М: предметність, насиченість 

фактами (наприклад, Release of 

hostages and political prisoners is 

stalled. I cannot but mention Oleg 

Sentsov, Oleksander Kolchenko and 

many others). 

М: предметність, насиченість 

фактами  

(наприклад, In the last 10 months we 

have followed through one promise 

after another: I appointed and 

confirmed a Supreme Court Justice 

Antinin Scalia). 

2 мега-інтенція Ф: прагне налагодити соціальні 

зв’язки (наприклад, I call on the 

honorable assembly to continue to 

pay attention to the issue of respect 

of human rights in the occupied 

Donbas and Crimea). 

М: спрямований на пошук рішень 

(наприклад, We will not allow 

government workers to censor sermons 

or target our pastors. Just last week the 

Department of Justice issued a new 

guidance to all federal agencies to 

ensure that no religious group is ever 

targeted again). 

3 манера 

спілкування 

М: агресивність, безапеляційність 

(наприклад,  We have no right to 

fail against this challenge. We will 

М: агресивність, безапеляційність 

(наприклад, These are the people we 

want to hear from, and they're not 
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prove our dignity). going to be silenced any longer. It 

won't happen).   

 

4 спосіб 

аргументації 

Ф: спирання на почуття та емоції:  

The aim of the Russian aggression is 

to destroy democracy, liberal 

freedoms and human rights. In one 

places they do this with tanks. In 

other places – with the help of fake 

news. In one case, they violate key 

principles of the international law. 

In another case – they manipulate 

the consciousness. 

 

Ф: спирання на почуття та емоції:  

When America is unified, no force on 

Earth can break us apart. We love our 

families.  We love our neighbors.  We 

love our country.  Everyone here today 

is brought together by the same shared 

and timeless values.  We cherish the 

sacred dignity of every human life. 

5 роль 

комунікативного 

статусу 

М: прагнення до асиметричності:  

I, as the Head of State, want peace 

for Ukraine and Europe. 

 

Ф: прагнення до симетричності:  We 

will defeat every evil, overcome every 

threat, and meet every single 

challenge.  

6 емоційність 

мовлення 

Ф: схильність до надмірної 

емоційності:  Not once, we have 

seen as the language of hatred, 

violence and discrimination was 

hidden under the slogans of free 

speech.  

Ф: схильність до надмірної 

емоційності:   But they've been just 

ruthless and they've ruthlessly 

slaughtered innocent Christians, along 

with the vicious killing of innocent 

Muslims and other religious 

minorities. 

7 особливості 

ведення розмови 

М: схильність до монотрекінгу Ф: мультитрекінг 

8 тривалість 

виступу 

Ф: необхідність у продукуванні 

довгих повідомлень (найдовша 

промова налічує 19 148 знаків) 

Ф:  необхідність у продукуванні 

довгих повідомлень (найдовша 

промова налічує 15 746 знаків) 

9 превалююча 

форма комунікації 

М: монологічність мовлення. М: схильність до монологу. 

10 моніторинг 

зворотнього 

зв’язку 

М: моніторинг зворотнього   

зв’язку відсутній 

Ф: частий моніторинг зворотнього 

зв’язку: 

And I'm being followed by Mr. 

Bennett— you know that, right? Those 

are the ones I like where they speak 

well of you before you know them.  

Right?   

11 уживання 

непрямих МА 

М: прямолінійність, відсутність 

непрямих МА  

М: прямолінійність, відсутність 

непрямих МА 

12 використання 

засобів 

увічливості 

Ф: уникнення лайливих слів, 

ввічливі звертання, вираження 

привітання:  Dear Secretary 

General of the Council of Europe, 

Dear President of the Parliamentary 

Assembly; allow me to congratulate 

sincerely Ms Stella Kyriakides. 

Ф:  уникнення лайливих слів, 

вираження подяки: «Thank you», «I 

want to thank everybody», «I am here 

to thank you for your support».  
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  Варто зазначити, що стиль спілкування обох президентів відзначається 

предметністю, манера – безапеляційністю, а мовлення – прямолінійністю, тобто 

рисами, притаманними мовцеві чоловічої статі. 

Водночас, висловлюванням Петра Порошенка та Дональда Трампа 

властива надмірна емоційність, спирання на почуття та емоції під час 

обґрунтування ними своїх комунікативних інтенцій та надлишкова 

куртуазність, які є проявами фемінності у процесі вербальної взаємодії. 

Слід зауважити, що державні діячі використовують чимало ввічливих 

звертань, уникають лайливих слів та не забувають подякувати слухачам. Це 

сприяє формуванню  позитивного іміджу та дозволяє переконати публіку у її 

значимості для президента. 

Таким чином, використання формул ввічливості, емоційний виклад змісту 

промови та опора на почуття та емоції під час аргументації висловлювання хоч 

і надають публічним виступам Петра Порошенка та Дональда Трампа рис 

фемінності, проте сприяють кращому розумінню їхніх комунікативних інтенцій 

не лише чоловічою, а й жіночою аудиторією (див. Додаток Е). 

2.2. Соціокультурні відмінності публічних висловлювань Петра 

Порошенка і Дональда Трампа 

Заслуговують уваги соціокультурні відмінності у виголошенні промови 

обома політиками, що експлікуються у виборі ними мега-інтенції, моніторингу 

зворотнього зв’язку та особливостях ведення розмови. Наприклад, Петро 

Порошенко прагне налагодити соціальні зв’язки, в той час як Дональд Трамп 

спрямований на пошук рішень. Тут маємо справу з феноменом індивідуалізму 

американської лінгвокультури, що зумовлює більшу самостійність її носіїв у 

прийнятті рішень порівняно з представниками інших мовних культур, що 

тяжіють до колективності. 

Ціннісно-орієнтаційний профіль культури накладає відбиток і на 

моніторинг зворотнього зв’язку. Тому, Дональд Трамп, як представник 

лінгвокультури з високим ступенем уникнення невизначеності вдається до 
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постійних перепитувань, риторичних запитань тощо, а Петро Порошенко 

зводить зворотній зв’язок до мінімуму. 

У процесі вербальної взаємодії помітну роль відіграє комунікативний 

статус мовця, а саме його акцентуація під час вербального контакту. Для Петра 

Порошенка як носія лінгвокультури, для якої притаманна дистанція влади, 

характерне прагнення до асиметричності, підкреслювання своїх повноважень 

(наприклад, I, as the Head of the State), в той час як у комунікативній поведінці 

Дональда Трампа, як представника культури спілкування з низькою дистанцією 

влади, вербалізується прагнення до симетричності (див. Табл.2). 

Таблиця 2. Соціокультурні характеристики політичних промов П.Порошенка і 

Д.Трампа 

№ Критерій Петро Порошенко Дональд Трамп 

1. Індивідуалізм vs. 

Колективізм 

Тяжіє до колективного 

вирішення проблем: «We 

count on further support of this 

Assembly as regards the 

strengthening of civil society in 

Ukraine based upon the 

implementation of the 

democratic standards, support 

of cultural diversity and the 

build-up of social institutions». 
 

Спрямований на 

самостійний пошук рішень: 

«In the last 10 months we 

have followed through one 

promise after another: I 

appointed and confirmed a 

Supreme Court Justice Antinin 

Scalia» 

2. Низькоконтекстуальність vs. 

Висококонтекстуальність 

Надлишкове вживання 

лінгворесурсів: «Stealing other 

nations’ land… kidnapping 

people… conducting a hidden 

war…downing a civilian 

aircraft… spreading lies 

globally – is this the kind of 

behavior we expect from a 

permanent Security Council 

member? 

Russia is not a contributor to 

international security, but its 

biggest threat». 

  

Економить мовні ресурси:  

Our plan goes from eight tax 

brackets down to four; 

expands the zero tax bracket 

greatly; expands the child tax 

credit; repeals the estate tax 

and special interest tax 

breaks; cuts the corporate tax 

rate from much more and 

equal to 35 percent tax, and 

brings it down all the way 

down to 20 percent; and cuts 

tax rates for small businesses 

to the lowest level in more 

than 80 years. 
  

3. Дистанція влади Високий ступінь дистанції 

влади: «I, as the Head of State, 

want peace for Ukraine and 

Низький ступінь дистанції 

влади: «We will defeat every 

evil, overcome every threat, 
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Europe». 
 

and meet every single 

challenge».  

4. Уникнення невизначеності Низький ступінь уникнення 

невизначеності: Відсутність 

зворотнього зв’язку з 

аудиторією 

Високий ступінь уникнення 

невизначеності: «And I'm 

being followed by Mr. 

Bennett— you know that, 

right? Those are the ones I 

like where they speak well of 

you before you know them.  

Right?» 

 

Таким чином, враховуючи соціокультурні домінанти цільової аудиторії, 

президентам вдається досягти бажаного комунікативного ефекту (див. Додаток Д). 

2.3. Соціолінгвістичні характеристики мовних особистостей 

політичних лідерів України та США 

Задля розкриття соціолінгвістичної специфіки комунікативної поведінки 

президентів Петра Порошенка та Дональда Трампа було здійснено аналіз 

найбільш уживаних мовленнєвих актів, що були застосовані політичними 

діячами задля здійснення специфічного впливу на аудиторію (див. Додатки А, 

Б, В). Аналіз доводить, що комунікативною інтенцією Петра Порошенка у 

більшості промов було привернення уваги європейської спільноти до особливої 

ситуації на сході України та заклик щодо активізації санкцій, спрямованих 

проти Росії. Метою промов Дональда Трампа стало акцентування уваги 

американців на виконанні ним передвиборчих обіцянок та вирішенні 

актуальних проблем. 

За допомогою асертивів політичні лідери повідомляють про поточний 

стан речей. У ході дослідження було встановлено, що у мовленні обох 

президентів переважають асертиви, що налічують 731 одиницю (73%) у 

мовленні Д.Трампа, наприклад: «As we gather for this tremendous event, our 

hearts remain sad and heavy for the victims of the horrific mass murder last week in 

Las Vegas.  It was an act of pure evil. But in the wake of such horror, we also 

witnessed the true character of our nation.  A mother laid on top of her daughter to 

shield her from gunfire.  A husband died to protect his beloved wife.  Strangers 

rescued strangers, police officers— and you saw that, all of those incredible police 
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officers, how brave they were, how great they were running into fire. And first 

responders, they rushed right into danger. Americans defied evil and hatred with 

courage and love» та 605 одиниць (71%) у промовах П.Порошенка: «Today, as 

three years ago, we are forced to keep searching for response to Russian 

aggression. The aggression, which turned into brutal attack not only against 

Ukraine, but also against the human rights in the very heart of Europe. Russia keeps 

bluntly violating the commitments taken upon itself. The same way Moscow keeps 

ignoring our persistent demands and demands of the international community to get 

back to respect the international law». Таке актомовленнєве наповнення 

публічних виступів політиків вказує на їх належність до раціонально-

евристичного типу мовної особистості. 

Однак, слід звернути увагу на образність мовлення політиків. Обидва 

президенти тяжіють до гіперболізації фактів дійсності. За допомогою епітетів 

Дональду Трампу вдається підсилити жахливість стрілянини у Лас-Вегасі: the 

horrific mass murder,  an act of pure evil, such horror , підкреслити героїзм 

звичайних американців через інверсію: incredible police officers, how brave they 

were, how great they were running into fire та підвести підсумок влучною 

метафорою: Americans defied evil and hatred with courage and love. Такі 

висловлювання допомагають авторові встановити емоційний контакт з 

аудиторією, об’єднатися з нею, оскільки мовець відкрито демонструє 

співпереживання та гордість за своїх співвітчизників.  

Петро Порошенко використовує негативну гіперболізацію даних, про що 

свідчать епітети bluntly violating, brutal attack та маркери повторюваності дії: 

keep searching, keeps violating, keeps ignoring, які допомагають президентові 

акцентувати увагу європейської спільноти на регулярному порушенні Росією 

попередніх домовленостей і таким чином заручитися підтримкою ЄС. 

 Вагоме місце у своїх промовах обидва президенти відводять експресивам 

та комісивам. У мовленні Дональда Трампа нараховується 123 експресиви 

(12%), і в цьому він поступається Петрові Порошенку, у політичних промовах 

якого було виокремлено 189 МА цього типу (22%). Проте характерним є те, що 
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обидва президенти використовують експресиви для вираження вдячності, що 

вказує на риси куртуазної мовної особистості. Впадає у вічі, що в той час як 

Дональд Трамп використовує прості конструкції : «Thank you», «I want to thank 

everybody», «I am here to thank you for your support», Петро Порошенко вдається 

до більш розгорнутих форм: «I would also like to express words of my gratitude for 

the invitation to address this distinguished Assembly»; «I would sincerely wish to 

address you today with words of gratitude»; «Thank you for attention and your 

support and confidence in our country!».Така відмінність у структурі та довжині 

висловлювань може бути свідченням належності аналізованих мовців до різних 

типів культур, оскільки американській лінгвокультурі властива 

низькоконтекстуальність, що призводить до економії мовних засобів та чіткості 

висловлювань, тоді як для українців важливий емоційний контакт, що 

зумовлює надлишкове вживання лінгворесурсів.  

Варто зазначити, що частота вживання комісивів дуже відрізняється у 

промовах обох комунікантів. Дональд Трамп використовує МА-обіцянки 112 

разів (11%): «They've suffered gravely, and we'll be there.  We're going to be there.  

We have, really— it's not even a question of a choice.  We don't even want a 

choice.  We're going to be there as Americans, and we love those people and what 

they've gone through», в той час як Петро Порошенко вдається до них всього 24 

рази (3%): «I will fulfill this in due manner»; «I will inaugurate the Star for the 

Heavenly Hundred at the Strasbourg Alley of the Stars». На перший погляд, це 

свідчить про більшу готовність Дональда Трампа узяти на себе відповідальність 

виконати обіцяне.  

Проте, слід звернути увагу на використання особових займенників «we» 

та «I» у наведених прикладах. Їх вживання вказує на прагнення Дональда 

Трампа розділити відповідальність з аудиторією, в той час як Петро Порошенко 

несе особисту відповідальність за свої обіцянки [19, c. 190]. 

Висновки до Розділу ІІ 

У ході дослідження було проаналізовано відповідність мовлення Петра 

Порошенка та Дональда Трампа гендерним стереотипам  фемінності та 
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маскулінності та встановлено, що деякі характеристики їх промов, а саме 

схильність до надмірної емоційності, надлишкова куртуазність та спирання на 

почуття та емоції під час аргументації висловлювань, порушують 

загальноприйняті уявлення щодо мовлення чоловіків, що може свідчити про 

орієнтацію публічних виступів політиків на завоювання уваги гетерогенної 

аудиторії та експлікувати намагання яскравіше змалювати ситуацію аби 

викликати у публіки емоції, які б дозволили заручитися підтримкою аудиторії, 

зробити її сприйнятливішою до виголошуваних ідей. 

 Варто зазначити, що соціокультурні відмінності комунікативної 

поведінки обох президентів вербалізуються у виборі мега-інтенції, моніторингу 

зворотнього зв’язку та особливостях ведення розмови. Враховуючи 

соціокультурні домінанти цільової аудиторії, президентам вдається досягти 

бажаного комунікативного ефекту. 

 Задля розкриття соціолінгвістичної специфіки комунікативної поведінки 

президентів Петра Порошенка та Дональда Трампа було здійснено аналіз 

найбільш уживаних мовленнєвих актів, що були застосовані політичними 

діячами задля здійснення специфічного впливу на аудиторію. У ході 

дослідження було встановлено, що у мовленні обох президентів переважають 

асертиви, експресиви та комісиви, що дозволяє визначити тип мовної 

особистості – раціонально-евристичний з елементами куртуазності. 
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 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Порівняльний аналіз політичного дискурсу Петра Порошенка і Дональда 

Трампа на матеріалі текстів їхніх політичних промов загальним обсягом 54 711 

та 70 665 друкованих знаків відповідно  дозволяє встановити спільні та відмінні 

риси мовної особистості політичного лідера в Україні та США.  

 Прикметним є те, що гендерна специфіка промов Петра Порошенка 

частково порушує загальноприйняті стереотипи маскулінності, що свідчить про 

намагання завоювати прихильність гетерогенної аудиторії. У його промовах 

спостерігається схильність до негативної гіперболізації фактів дійсності, коли 

йдеться про порушення Росією Мінських угод, що свідчить про намагання 

президента привернути увагу європейської  спільноти до ситуації в Україні. Із 

цією метою державний керманич вдається і до мега-інтенції налагодження 

соціального контакту, що хоч і надає мовленню політика рис феміннності, 

проте дозволяє заручитися підтримкою політичних лідерів країн-союзників у 

боротьбі з російською агресією. Водночас прагнення до колективного 

вирішення проблеми є проявом наявності у структурі мовної особистості Петра 

Порошенка соціокультурного компоненту колективізму, притаманного носіям 

української мовної культури. 

 Однак, незважаючи на надмірну апеляцію до почуттів та емоцій слухачів, 

Петра Порошенка важко звинуватити в голослівності, оскільки 73% 

актомовленнєвого наповнення промов президента вибудовують асертиви, тобто 

мовленнєві акти, що допомагають мовцеві повідомити про реальний стан речей, 

підкріпити висловлювання фактами. 

 Варто зазначити, що важливу роль у публічних виступах президента 

відіграють експресиви (22%), що слугують для вираження подяки, похвали 

тощо. Впадає у вічі, що Петро Порошенко вдається до розгорнутих форм 

вираження вдячності, що свідчить про вплив на мовлення політика ціннісно-

орієнтаційного профіля української лінгвокультури, для якого характерна 

висококонтекстуальність, що призводить до надмірного вживання 

лінгворесурсів.  
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 Слід зауважити, що український керманич дає відносно невелику 

кількість обіцянок, про що свідчить незначна частка комісивів (3%) у його 

промовах. Проте, обіцянки Петра Порошенка експлікують комунікативну 

інтенцію готовності нести особисту відповідальність за свої слова, на що вказує 

повторюваний компонент «І» у їх структурі. Однак, в окремих ситуаціях,       

«Я-складник» слугує показником дистанції влади, що є невід’ємним 

компонентом української лінгвокультури і знаходить відбиток у мовленні її носіїв.  

 На додачу, Петро Порошенко як носій української мовної культури, не 

демонструє прагнення уникнення невизначеності, про що свідчить ігнорування 

ним зворотнього зв’язку з аудиторією. 

 В цілому, висловлювання Петра Порошенка логічні, чіткі, аргументовані 

та відзначені тяжінням до етикетності, що дозволяє визначити тип мовної 

особистості політичного лідера України як раціонально-евристичний з 

елементами куртуазності. 

 Варто зазначити, що гендерні особливості публічних виступів Дональда 

Трампа не повністю відповідають маскулінним стереотипам. Однак, на відміну 

від Петра Порошенка, американський президент виявляє схильність до 

позитивної гіперболізації даних, особливо коли йдеться про виконання ним 

передвиборчих обіцянок. Однак, мовлення політичного лідера США так само 

наповнене асертивами (71%), що свідчить про аргументативність та актуальну 

насиченість його висловлювань, незважаючи на притаманну їм образність та 

емоційність, спрямовану на здійснення позитивного враження на аудиторію. 

 Прикметним є те, що Дональд Трамп використовує набагато більше 

обіцянок задля завоювання прихильності публіки, ніж Петро Порошенко, про 

що свідчить наявність 11% комісивів у актомовленнєвому наповненні його 

промов. Однак, на відміну від українського президента, що виявляє готовність 

особисто виконати обіцяне, Дональд Трамп прагне розділити відповідальність 

із аудиторією, на що вказує повторюваний займенник «We» у висловлюваннях 

такого типу. Однак, порівняно незначна кількість обіцянок у промовах Петра 

Порошенка може свідчити про раціональний спосіб мислення та врахування 
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соціолінгвістичних чинників позамовного характеру, що можуть впливати на 

результативність обіцяних дій. 

 Ціннісно-орієнтаційний профіль американської лінгвокультури накладає 

відбиток і на публічні виступи Дональда Трампа. Спрямованість політичного 

лідера США на пошук рішень замість налагодження соціальних зв’язків є 

проявом індивідуалізму американської культури. Моніторинг зворотнього 

зв’язку, що на рівні синтаксису відображений розділовими запитаннями, 

свідчить про високий ступінь уникнення рівня невизначеності. Крім того,   

«Ми-компонент» у висловлюваннях американського лідера вказує на його 

належність до мовної культури з низькою дистанцією влади. Нарешті, менша 

(порівняно з Петром Порошенком) кількість експресивів (12%) та їх 

лаконічність, що вказує на економію лінгворесурсів, є свідченням 

низькоконтекстуальності американської лінгвокультури, що віддзеркалюється у 

мовленні Дональда Трампа. 

 Згадані вище характеристики дозволяють визначити тип мовної 

особистості американського президента як раціонально-евристичний з 

елементами куртуазності.  

 Слід зауважити, що незважаючи на відмінності у комунікативній 

поведінці обох політиків, обидва президенти виявляють риси однакового типу 

мовної особистості, що свідчить про врахування ними специфіки сучасного 

політичного дискурсу, який на відміну від дискурсу попередніх років, 

спрямованого на створення культу особи політичного лідера, передбачає 

загравання з публікою, прагнення зблизитися з аудиторією та завоювати її 

довіру засобами ввічливості, похвали та подяки. 

 Таким чином, враховуючи гендерну специфіку своїх промов, спрямовану 

на завоювання прихильності гетерогенної аудиторії та особливості її мовної 

культури, обидва політики максимально успішно реалізують власні 

комунікативні інтенції, однак, надмірна куртуазність та патетичність їх промов 

дає привід для сумнівів у їх щирості з боку політичних опонентів. 
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Додаток А. Актомовленнєва наповнюваність політичних промов 

Дональда Трампа   

 

 

  

Асертиви 
73% 

Експресиви 
12% 

Комісиви 
11% 

Декларативи 
3% 

Директиви 
1% 
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Додаток Б. Актомовленнєва наповнюваність політичних промов 

Петра Порошенка 

 

 

 

 

Асертиви 
71% 

Експресиви 
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Комісиви 
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Декларативи 
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Додаток В. Соціолінгвістичний складник мовної особистості 

Домінуючі типи мовленнєвих актів  

№ Критерій Петро Порошенко Дональд Трамп 

1. Асертиви 71% (наприклад: «Today, as three 

years ago, we are forced to keep 

searching for response to Russian 

aggression. The aggression, which 

turned into brutal attack not only 

against Ukraine, but also against the 

human rights in the very heart of 

Europe. Russia keeps bluntly 

violating the commitments taken upon 

itself.  
Ілокуція: повідомити публіку про 

російську агресію із застосуванням 

засобів художньої виразності, що 

допомагають апелювати до почутів 

і емоцій аудиторії. 
Перлокуція: завоювання 

прихильності аудиторії. 

73% (Наприклад: «As we gather for this 

tremendous event, our hearts remain sad and 

heavy for the victims of the horrific mass 

murder last week in Las Vegas.  It was an act 

of pure evil. But in the wake of such horror, we 

also witnessed the true character of our 

nation.. Americans defied evil and hatred with 

courage and love». 
Ілокуція: поінформувати  аудиторію з 

опорою на конкретні факти (наприклад, про 

стрілянину у Лас-Вегасі) із використанням 

тропів та стилістичних фігур. 
Перлокуція: завоювання прихильності 

аудиторії (у даному випадку публіка 

об'єднується  з оратором на основі відчуття 

спільної втрати). 

2. Експресиви 22% (наприклад:«I would also like 

to express words of my gratitude for 

the invitation to address this 

distinguished Assembly»; «I would 

sincerely wish to address you today 

with words of gratitude»; «Thank you 

for attention and your support and 

confidence in our country!») 
Ілокуція: Петро Порошенко 

вживає більшу кількість 

експресивів у своїх промовах та 

вдається до більщ розгорнутих 

форм, що свідчить про намагання 

улестити аудиторії та заручитися її 

підтримкою. 
Перлокуція: завоювання 

підтримки  слухачів 

12% (наприклад: «Thank you», «I want to 

thank everybody», «I am here to thank you for 

your support») 
Ілокуція: вираження вдячності 
Перлокуція: завоювання підтримки 

аудиторії за допомогою подяки 

3. Комісиви 3% (наприклад:«I will fulfill this in 

due manner»; «I will inaugurate the 

Star for the Heavenly Hundred at the 

Strasbourg Alley of the Stars») 
Ілокуція:Петро Порошенко, на 

відміну від Дональда Трампа дає 

порівняно меншу кількість 

обіцянок, що свідчить про 

неготовність українського 

керманича брати на себе 

11% (наприклад: «They've suffered gravely, 

and we'll be there.  We're going to be there.  

We have, really— it's not even a question of a 

choice.  We don't even want a choice.  We're 

going to be there as Americans, and we love 

those people and what they've gone through») 
Ілокуція: прагнення розділити 

відповідальність за обіцяне з аудиторією, 

що експлікується у формі “ми-

компоненту”. 
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відповідальність за свої слова. З 

іншого боку, це свідчить про 

раціональне мислення та 

врахування соціолінгвістичних 

чинників позамовного характеру, 

що можуть впливати на 

результативність обіцяних дій. 
Перлокуція: завоювання 

прихильності аудиторії за 

допомогою обіцянки. 

Перлокуція: об'єднання аудиторії й 

оратора спільними зобов'язаннями. 
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Додаток Д. Соціокультурний компонент мовної особистості 

№ Критерій Петро  Порошенко Дональд Трамп 

1. Індивідуалізм  
vs.  
Колективізм 

Інтенція: Тяжіє до 

колективного вирішення 

проблем: «We count on further 

support of this Assembly as 

regards the strengthening of civil 

society in Ukraine based upon the 

implementation of the democratic 

standards, support of cultural 

diversity and the build-up of social 

institutions». 
Прагматика: представляє 

колективізм української 

лінгвокультури 

Інтенція: Спрямований на самостійний 

пошук рішень: «In the last 10 months we 

have followed through one promise after 

another: I appointed and confirmed a 

Supreme Court Justice Antinin Scalia» 
Прагматика: показує індивідуалізм 

американської лінгвокультури 

2. Низькокон- 
текстуальність  
vs.  
Висококон- 
текстуальність 

Інтенція: Надлишкове 

вживання лінгворесурсів: 

«Stealing other nations’ land… 

kidnapping people… conducting a 

hidden war…downing a civilian 

aircraft… spreading lies globally 

– is this the kind of behavior we 

expect from a permanent Security 

Council member? 

Russia is not a contributor to 

international security, but its 

biggest threat». 

Прагматика: створює уявлення 

про високо- 
контекстуальність української 

лінгвокультури на міжнародній 

політичній арені. 

Інтенція:Економить мовні ресурси: Our 

plan goes from eight tax brackets down to 

four; expands the zero tax bracket greatly; 

expands the child tax credit; repeals the 

estate tax and special interest tax breaks; 

cuts the corporate tax rate from much more 

and equal to 35 percent tax, and brings it 

down all the way down to 20 percent; and 

cuts tax rates for small businesses to the 

lowest level in more than 80 years. 

Прагматика: формує уявлення про 

лінгвокультуру США як низько-

контекстуальну. 

 

3. Дистанція влади Інтенція:Високий ступінь 

дистанції влади: «I, as the Head 

of State, want peace for Ukraine 

and Europe». 

Прагматика: сприяє 

формуванню уявлення слухачів 

про Україну як країну з високим 

ступенем дистанції влади. 

 

Інтенція: Низький ступінь дистанції 

влади: «We will defeat every evil, overcome 

every threat, and meet every single 

challenge».  
Прагматика: сприяє формуванню 

уявлення слухачів про США як країну з 

низьким ступенем дистанції влади. 



  

33 

 

4. Уникнення 

невизначеності 

Інтенція: Низький ступінь 

уникнення невизначеності: 

Відсутність зворотнього зв’язку 

з аудиторією 
Прагматика: Україну 

сприймають як лінгвокультуру з 

низьким ступенем уникнення 

невизначеності. 

Інтенція: Високий ступінь уникнення 

невизначеності: «And I'm being followed by 

Mr. Bennett— you know that, right? Those 

are the ones I like where they speak well of 

you before you know them.  Right?» 
Прагматика: США сприймають як 

лінгвокультуру з високим ступенем 

уникнення невизначеності. 
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Додаток Е. Гендерний компонент мовної особистості 

№ Критерій П.Порошенко Д.Трамп 

1. стиль спілкування  Ілокуція: предметність, 

насиченість фактами (наприклад, 

We have established unprecedented 

anticorruption mechanisms, which 

already bear fruits. I mean the 

National Anticorruption Bureau, 

Specialized Anticorruption 

Prosecutor’s Office, and the 

National Agency for Prevention of 

Corruption.     
This system already brings positive 

results – more often we hear about 

loud criminal cases. 
Перлокуція: Петро Порошенко 

намагається збагатити свою 

промову деталями аби надати їй 

змістовності і розвіяти сумніви 

публіки щодо власної 

голослівності. Однак, варто 

зауважити, що Петро Порошенко, 

повідомляючи європейську 

спільноту про виконання 

Україною зобов’язань перед ЄС 

уникає цифр і конкретики, 

намагаючись відволікти увагу 

публіки пишномовними епітетами 

та метафорами.  
 

Ілокуція: предметність, насиченість 

фактами  
(наприклад,  And very proudly, just in 

the stock market alone, we have 

increased our economic worth by $5.2 

trillion dollars.  That's right since 

Election Day -- $5.2 trillion.Since the 

election on November 8th, I've increased 

the value of your U.S. assets by more 

than the $20 trillion that we currently 

owe.You haven't heard those numbers.   
GDP growth reached more than 3.1 

percent last quarter -- way ahead of 

schedule.  
Перлокуція:   Дональд Трамп, 

інформуючи американців про 

виконання ним передвиборчих 

обіцянок підкреслено демонструє 

статистичні дані, що свідчить про 

прагнення виправдати сподівання 

публіки та заручитися її підтримкою 

й надалі. 

2. мега-інтенція Ілокуція: прагне налагодити 

соціальні зв’язки (наприклад, I call 

on the honorable assembly to 

continue to pay attention to the issue 

of respect of human rights in the 

occupied Donbas and Crimea). 
Пелокуція: Контент-аналіз 

закордонних промов Петра 

Порошенка вказує на 

комунікативну інтенцію політика 

знайти союзників у боротьбі з 

російською агресією, однак в той 

же час свідчить про спробу зняти з 

себе частину відповідальності за 

непорушність прав своїх 

співгромадян.   

Ілокуція: спрямований на пошук 

рішень (наприклад, We will not allow 

government workers to censor sermons 

or target our pastors. Just last week the 

Department of Justice issued a new 

guidance to all federal agencies to ensure 

that no religious group is ever targeted 

again). 
Перлокуція:Коли Дональд Трамп стає 

свідком пригнічення прав і свобод 

своїх співвітчизників        (тут: 

священнослужителів), він одразу 

намагається їх захистити, віддаючи 

наказ департаменту юстиції щодо 

припинення тиску на релігійні 

общини. 

3. манера 

спілкування 

Ілокуція: агресивність, 

безапеляційність (наприклад,  We 

Ілокуція: агресивність, 

безапеляційність (наприклад, These 
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have no right to fail against this 

challenge. We will prove our 

dignity). 
Перлокуція: Демонстрація 

безапеляційності і принциповості, 

коли йдеться про порушення прав 

співгромадян прездента змушує 

публіку проникнутись довірою до 

нього.  

are the people we want to hear from, 

and they're not going to be silenced any 

longer. It won't happen).   
Перлокуція: завоювання довіри 

аудиторії через демонстрацію 

безапеляційності, коли йдеться про 

порушення її прав. 

4. спосіб 

аргументації 

Ілокуція: спирання на почуття та 

емоції:  The aim of the Russian 

aggression is to destroy democracy, 

liberal freedoms and human rights. 

In one places they do this with tanks. 

In other places – with the help of 

fake news. In one case, they violate 

key principles of the international 

law. In another case – they 

manipulate the consciousness. 
Перлокуція: входження до 

емоційного контакту з публікою. 

Петро Порошенко намагається 

викликати обурення ЄС 

поведінкою Росії на політичній 

арені, вдаючись для цього до 

складних художніх засобів – 

паралелізму, метафори, епітетів.  

П.Порошенко часто вживає 

займенник «they», намагаючись 

протиставити себе і українців 

росіянам та вказати на 

неправомірність дій останніх. 

Ілокуція: спирання на почуття та 

емоції:  When America is unified, no 

force on Earth can break us apart. We 

love our families.  We love our 

neighbors.  We love our country.  

Everyone here today is brought together 

by the same shared and timeless values.  

We cherish the sacred dignity of every 

human life. 
Перлокуція: налагодження 

емоційного контакту з публікою. 

Дональд Трамп здійснює спробу 

зблизитися зі своєю аудиторією за 

допомогою простих непоширених 

речень, що переростають у градацію з 

елементами анафори (це надає 

промові чіткості, простоти, 

категоричності та безапеляційності). 

Президент робить спробу зблизитися 

з аудиторією та нівелювати 

дистанцію влади, послуговуючись 

займенником «we». 

5. роль 

комунікативного 

статусу 

Ілокуція: прагнення до 

асиметричності:  I, as the Head of 

State, want peace for Ukraine and 

Europe. 
Перлокуція: Петро Порошенко 

показує  ЄС свою відповідальність 

за український народ, 

представником і лідером якого він 

є на міжнародній політичній арені. 
 

Ілокуція: прагнення до 

симетричності:  We will defeat every 

evil, overcome every threat, and meet 

every single challenge.  
Перлокуція: Проведений аналіз 

показує, що для Дональда Трампа 

важливо створювати відчуття рівності 

оратора й аудиторії. 

6. емоційність 

мовлення 

Ілокуція: схильність до надмірної 

емоційності:  Not once, we have 

seen as the language of hatred, 

violence and discrimination was 

hidden under the slogans of free 

speech. 
Перлокуція: Петро Порошенко 

Ілокуція: схильність до надмірної 

емоційності:   But they've been just 

ruthless and they've ruthlessly 

slaughtered innocent Christians, along 

with the vicious killing of innocent 

Muslims and other religious minorities. 
Перлокуція: здійснення емоційного 
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викликає обурення публіки 

протиправними діями росіян.  

впливу на аудиторію 

7. особливості 

ведення розмови 

Ілокуція: схильність до 

монотрекінгу 
Перлокуція: прагнення чіткості у 

послідовності висловлювань 

Ілокуція: мультитрекінг 
Пелокуція: намагання відійти від 

чіткого плану виступу, не до кінця 

розкриваючи предмет розмови 

8. тривалість 

виступу 

Ілокуція: необхідність у 

продукуванні довгих повідомлень 

(найдовша промова налічує 19 148 

знаків) 
Перлокуція: надання промові 

змістовності сприяє кращому її 

сприйманню аудиторією 

Ілокуція:  необхідність у 

продукуванні довгих повідомлень 

(найдовша промова налічує 15 746 

знаків) 
Перлокуція: 
надання промові змістовності сприяє 

кращому її сприйманню аудиторією 

9. превалююча 

форма 

комунікації 

Ілокуція: монологічність 

мовлення. 
  

Ілокуція: схильність до монологу. 

10. моніторинг 

зворотнього 

зв’язку 

Ілокуція: моніторинг зворотнього   

зв’язку відсутній 
Перлокуція: У ході дослідження 

було встановлено, що Петро 

Порошенко не вдається до 

моніторингу зворотнього зв’язку з 

аудиторією, що свідчить про 

впевненість політика у 

зрозумілості власних 

комунікативних інтенцій. 

Ілокуція: частий моніторинг 

зворотнього зв’язку: 
And I'm being followed by Mr. Bennett— 

you know that, right? Those are the ones 

I like where they speak well of you 

before you know them.  Right?   

Перлокуція:Дональд Трамп часто 

звертається до публіки (що на 

синтаксичному рівні виявляється у 

формі розділових запитань), тим 

самим вказуючи на необхідність 

постійно підтримувати емоційний 

контакт і моніторити реакцію 

слухачів.  

 

11. уживання 

непрямих МА 

Ілокуція: прямолінійність, 

відсутність непрямих МА  
Перлокуція: легкість сприймання 

промови слухачами 

Ілокуція: прямолінійність, відсутність 

непрямих МА 
Перлокуція: чіткістьі зрозумілість 

висловлювань для публіки 

12. використання 

засобів 

увічливості 

Ілокуція: уникнення лайливих 

слів, ввічливі звертання, 

вираження привітання:  Dear 

Secretary General of the Council of 

Europe, Dear President of the 

Parliamentary Assembly; allow me 

to congratulate sincerely Ms Stella 

Kyriakides. 
Перлокуція: засоби ввічливості у 

звертанні до аудиторії дозволяють 

заручитися її позитивним 

ставленням до мовця. 

Ілокуція:  уникнення лайливих слів, 

вираження подяки: «Thank you», «I 

want to thank everybody», «I am here to 

thank you for your support».  
Перлокуція: завоювання 

прихильності аудиторії 
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