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ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ ДИСКУРС ТА ЙОГО ФУНКЦІЇ 

 

Стаття присвячена опису особливостей публіцистичного дискурсу, його співвідношення з 

публіцистичним стилем та текстом, його основні функції, серед яких домінуюче місце посідає регулятивна. 

Ключові слова: дискурс, текст, публіцистичний дискурс, функціональний стиль, функції публіцистичного 

дискурсу, інформативна, функція впливу, оцінки, мовна картина світу. 

 

В данной статье уточняется понятие публицистического дискурса, его соотношение с понятиями 

«текст», «функциональный стиль», а также описываются основные функции публицистического дискурса, 

среди которых доминирующую роль играет регулятивная. 

Ключевые слова: дискурс, текст, публицистический дискурс, функциональный стиль, функции 

публицистического дискурса, информативная, воздействующая, оценочная, языковая картина мира. 

 

The article deals with the notion «journalistic discourse», its correlation with the notions «text», «functional 

style», and also enumerates the main features and functions of the journalistic discourse. 

Key words: discourse, journalistic discourse, text, functional style, informative, influential, religious, evaluative 

functions, linguistic world image.  

 

Серед мовознавчих напрямів, які розвиваються на сьогоднішній день, чільне місце посідає феномен 

«дискурс». Кількість робіт, присвячених вивченню цього явища настільки значна (Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова, 

Д.Ж. Браун та Дж. Юль, Т. ван Дейк, В.І. Карасик, О.С. Кубрякова, М.Л. Макаров, П. Серіо, О. Шейгал, А.П. 

Загнітко та ін.), що деякі спеціалісти говорять про «дискурсивний бум» у лінгвістиці.
1
 Необхідність 

класифікації та вивчення різних видів дискурсу в сукупності засобів їх реалізації та комунікативно-ситуативних 

параметрів обумовлює актуальність нашого дослідження. 

Мета цієї роботи – узагальнити поняття публіцистичного дискурсу у його кореляції з поняттями 

«функціональний стиль» та «текст», виокремити основні функції публіцистичного дискурсу. 

У сучасній лінгвістиці дискурс розуміють як складне комунікативне явище, яке містить не тільки акт 

творення певного тексту, але й відображає залежність мовного твору від багатьох екстралінгвістичних 

обставин – знання про світ, поглядів, думок і конкретної мети мовця як його творця. У дискурсі 

відображається складана ієрархія знання, необхідна і для його створення, і для сприйняття.
 
Тобто, як і будь-

яке лінгвокультурне явище, дискурс, крім суто лінгвального, має зовнішній екстралінгвальний та 

внутрішній лінгвокогнітивний виміри.
2 

Екстралінгвальний план публіцистичного дискурсу охоплює інформацію про продуцента (статус, 

політичне спрямування, ідеологічна забарвленість видання, колективне авторство, оперативність створення й 

споживання тексту, періодичність) та інтерпретатора (орієнтація на 

масову/жіночу/чоловічу/молодіжну/дитячу тощо аудиторію).
3 

Лінгвокогнітивний план реалізується у когнітивних моделях, що репрезентують усю екстралінгвальну 

інформацію у мовній свідомості індивіда та впливають на породження та сприйняття дискурсу, обумовлюють, 

зокрема, й вибір мовних засобів (лінгвальний вимір).
4 

Публіцистичний дискурс розглядаємо в якості окремого типу дискурсу як корелят публіцистичного 

стилю. Тлумачення дискурсів за «стилем спілкування» виходить із процесуально-результативного 

розуміння самого стилю як комплексу «когнітивних процедур обробки знань, що знаходить відповідну 

вербальну реалізацію. Являючи собою певну техніку організації актів спілкування у відповідності з 

конкретною прагматикою мовця, стиль виступає феноменом функціонального порядку».
5
 

І хоча проблема співвідношення понять «функціональний стиль» та «дискурс» залишається далекою від 

вирішення, спеціалісти вважають за можливе говорити про розмовний, офіційно діловий, художній стиль 

тощо. Стиль – це системно утворюючий фактор дискурсу, а дискурс – «вмістилище вербальних засобів 

втілення соціально значущих ідей, що віддзеркалюється в культурній свідомості».
6
 У ракурсі, специфічному 

для кожної комунікативної ситуації, будь-який функціональний стиль виступає у вигляді певного набору 

стильових рис, прийомів та домінант, що є найбільш адекватними дискурсу. У цьому сенсі функціональний 

стиль – «особливий кут конструювання дискурсивної моделі світу».
7
 

Однак, приймаючи таке положення у якості базового для нашого дослідження, потрібно враховувати, що 

подібне співвідношення понять «дискурс», «стиль» є досить умовними, хоча б з тієї причини, що вони 

належать до різних наукових парадигм і, відповідно, мають різні сфери використання (дискурс – об’єкт 

міждисциплінарного вивчення, функціональний стиль залишається в межах лінгвістики та 

літературознавства). 
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Українська енциклопедія визначає публіцистичний стиль у двох аспектах. По-перше, це – один із 

функціональних стилів літературної мови, що використовується у сфері масової інформації. По-друге, це – 

емоційно забарвлена, піднесена мова з ознаками вольової оцінності.
8 

Як мова преси це мова періодичних, видань, які розповідають про події внутрішнього та зовнішнього 

життя регіону, країни. У мові преси продукуються певні соціальні та мовні стереотипи. Існують мовні кліше 

як специфічні форми швидкої подачі й сприймання інформації. Інформативна функція публіцистичного стилю 

зумовлює використання різноманітних жанрів у газеті, журналі (інформація, кореспонденція, стаття, 

інтерв’ю, репортаж, нарис, огляд і под.). Інформаційна орієнтація публіцистичного дискурсу пов’язана з 

документальністю, об’єктивністю, актуальним викладом інформації, офіційністю, логічністю та 

аргументативністю.
9 

Не можна не помітити, що дискурс безпосередньо пов’язаний з текстом. Співіснування двох філологічно 

релевантних явищ у спільному контекстів не випадкове, а навіть закономірне. Загальним способом 

диференціації є представлення їх у співвідношенні «загальне-часткове», де текст слугує конститутивною 

одиницею дискурсу, а дискурс – одиниця вищого рівня абстракції, в межах якої існує безмежна кількість 

окремих текстів. Абстракція «дискурс» матеріалізується тільки за наявності конкретних текстів: «дискурс – 

текст, занурений у ситуацію спілкування за посередництвом тексту».
10 

Організація публіцистичного тексту зумовлена особливостями стилю. Оскільки основним його 

призначенням є інформувати, висловлювати певну громадянську позицію, переконати людей в її істинності, 

а деколи й сформувати думку, то для цього журналісти мобілізують усі ресурси мови. При чому вибір 

мовних засобів зумовлений їх соціально-оцінними характеристиками і можливостями ефективного, 

цілеспрямованого впливу на масову аудиторію. Це часто досягається шляхом поєднання логічності викладу 

з емоційним забарвленням, що є визначальною рисою текстів публіцистики.
11 

Тексти ЗМІ становлять особливу сферу для функціонування мови, в якій відбуваються процеси, що не 

тільки відбивають мовленнєву ситуацію взагалі, а й впливають на структуру мовної системи. Внаслідок 

цього мова використовується як засіб впливу, що має загальні системні та специфічні текстові 

характеристики. Поєднання цих характеристик зумовлює виконання мовою газет пізнавальної, 

інформативної та інших функцій.
12

 

Типовими показниками прагматичної спрямованості публіцистичних текстів є лексичні маркери, серед яких 

вирізняються узуальні й оказіональні лексичні та фразеологічні одиниці, прислів’я, приказки. Лексичні та 

фразеологічні одиниці виконують експресивну й інформаційну функції у мовленні. Вони покликані 

пожвавити виклад, зацікавити читача, надати матеріалу емоційного заряду. Оцінка та відбір номінативних 

одиниць відбувається за принципом комунікативної релевантності, а широке використання порівнянь і 

метафор зумовлено прагматичною настановою публіцистичного стилю (зокрема тенденцією до експресії та 

дією принципу економії).
13 

Вище згадувалося про інформативну функцію публіцистичного дискурсу, однак на теперішньому етапі 

розвитку суспільства значну роль відіграє регулятивна функція, на розгляді якої ми і зосередимо увагу. 

Отже, за класифікацією М.Р. Желтухіної,
14

 регулятивна функція має наступне визначення: організація та 

регулювання процесів, вплив на аудиторію, контроль над суспільною думкою, головний інструмент соціалізації, 

соціокультурного контролю та керування за допомогою мови.  

Тексти публіцистичного дискурсу характеризуються комунікативно-прагматичною спрямованістю, яка 

виявляється в тому, щоб у процесі подачі інформації не тільки інформувати, скільки здійснювати соціально-

психологічний вплив на аудиторію через переконання, навіювання. Одним із різновидів регулятивної функції є 

функція впливу – пряма та непряма пропаганда й агітація: визначення громадянського та політичного вибору і 

пропозиція набору стандартів стилю життя, що визначають мотивацію. Сюди входить не тільки формування 

думки, а й заклик до дії, виховання звичок. Здійснюється ідеологічний і політичний вплив, дія, спрямована 

на масову свідомість.
15

 

Різновидами функції впливу виступає магічна, символічна, релігійна, прагматична, рекламна, апелятивная, 

аргументативна, оцінна, персуазивна, сугестивна, політична, ідеологічна, пропагандистська, 

маніпулятивна.
16 

На особливу увагу заслуговує функція оцінки,
17

 яку М.Р. Желтухіна виокремлює як різновид функції 

впливу. При осмисленні мови необхідно не лише зрозуміти, оцінити задум адресанта з точки зору його 

змісту й авторської думки та наміру, але й оцінити спрямованість цього задуму, його корисність. Це 

використання людиною функції оцінки. Публіцистичний дискурс пропонує увазі громадськості певне коло 

питань, закликаючи до усвідомлення їх важливості для задоволення соціальної потреби інтересів, формує 

первинне відношення (позитивне або негативне) до фактів; пропонує різні види оцінок: «добре», «погано», 

«корисно», «шкідливо», «позитивно», «негативно» тощо. Оцінки можуть бути складними: «корисно, але 

небезпечно», «досяжно, але за певних умов», «вигідно, але вимагає витрат». Оцінка містить в даному 

випадку не лише схвалення, думку, але й елементи раціонального знання, виступаючи засобом аргументації. 

Лексика оцінки формує суспільні стереотипи та ідеологеми. 

Оцінність, як одна із універсальних рис публіцистичного дискурсу, буває імпліцитною та експліцитною. 

Відмінною рисою новітньої публіцистики стала відмова від експліцитної пропаганди. На зміну пропаганді 

прийшло вміло завуальоване маніпулювання масовою свідомістю.
18 
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Отже, тексти публіцистичного дискурсу як частина масової комунікації, з одного боку, відображають 

стереотипи масової свідомості, а з іншого – формують їх, нав’язуючи індивіду певні смаки, життєві 

пріоритети, моделі поведінки, у тому числі мовленнєвої.
19 

Так, наголошується, що лексичні засоби, які 

використовує публіцист при породженні, а читач при інтерпретації дискурсу, відбивають світогляд людини, 

а отже «стереотипи національних характерів», внутрішній світ, знання та уявлення, які складають мовну 

картину світу.
 

У перспективі дослідження планується виявити в американському публіцистичному дискурсі 

аксіологічно марковані концепти, якими оперують журналісти для здійснення впливу на адресата, а також 

дослідити кількісно семантичні поля відповідних концептів. 
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