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Оксана Трумко. Теоретико-методологические основы преподавания косвенных речевых актов в иноязычной аудитории. В статье освещены вопросы преподавания косвенных речевых актов в иноязычной аудитории. Рассмотрены основные средства реализации косвенных директивов (просьбы, приказа, совета, разрешения, запрета и угрозы),
комиссивов (согласия и отказа), репрезентативов (одобрения, несогласия и возражения), экспрессивов (комплимента,
прошения и иронии) и декларативов (информирования), изучаемых иностранцами на уровне владения украинским
языком В2. Актуальность исследования обусловлена необходимостью освещения проблемы преподавания косвенных речевых актов в иноязычной аудитории. Для достижения поставленной цели использованы следующие методы:
описательный, сравнительный, лексико-семантический и контекстуальный анализ. Научная новизна заключается в
том, что впервые проанализированы средства выражения косвенных речевых актов в украинском языке для дальнейшего их изучения в иноязычной аудитории. Выводы. Доказано, что учебно-методические материалы по украинскому
языку как иностранному должны содержать примеры использования косвенных речевых актов в процессе коммуникации. Это позволит иноязычному, изучая украинский язык, усвоить особенности непрямой коммуникации и будет способствовать формированию коммуникативной компетентности, обеспечивая адекватную речевую и поведенческую
реакцию.
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її
зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Формування комунікативної компетенції, на
що, власне, спрямована сучасна методика викладання
української мови як іноземної, передбачає знання особливостей комунікативної поведінки в різних ситуаціях спілкування, тобто засвоєння основ реалізації у процесі спілкування різноманітних мовленнєвих актів.
Мовленнєвий акт – це “цілеспрямована мовленнєва
дія, яку здійснюють відповідно до принципів і правил мовленнєвої поведінки, прийнятих у конкретному суспільстві;
одиниця нормативної соціомовленнєвої поведінки, яку
розглядають в межах прагматичної ситуації”1. Мовленнєвий акт по-новому ставить питання про співвідношення
граматики мови з одного боку і мислення з іншого, оскільки не можна говорити про розуміння речення тільки в його
буквальному значенні: необхідно встановити мету, з якою
воно було висловлене. Він включає прагматичне розуміння
контексту, ролі мовця та адресата, що лежать у рамках

конвенцій і норм конкретного суспільства2.
Дж. Серль виділяє 5 типів мовленнєвих актів: репрезентативи, або асертиви = Я стверджую; директиви = Я
наказую; комісиви = Я обіцяю; експресиви – виражають
психологічний стан мовця, характеризують міру його відвертості (вибачення, привітання, співчуття); декларативи –
встановлюють відповідність між пропозиційним змістом
висловлювання та реальністю3.
Мовленнєві акти можуть бути як прямими, так і непрямими. Під непрямими мовленнєвими актами розуміють
такі акти, у яких реалізуються два наміри: один – прямий,
інший – непрямий, тобто коли “речення, що містить показники іллокутивної сили для одного типу іллокутивного
акту, може виголошуватися для здійснення, окрім цього,
іллокутивного акту іншого типу”4. Наприклад: вислів “Іде
дощ!” можна трактувати не тільки як пряму констатацію
факту, а і як повідомлення про те, що: 1) треба сидіти у
приміщенні; 2) я люблю дощову погоду; 3) потрібно взяти
парасолю тощо5.
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Розрізняють 3 типи непрямих мовленнєвих актів:
1) непрямі акти, значення яких визначається на рівні
тексту; 2) непрямі акти, сутність яких розкривається
тільки на основі загальної ситуації спілкування; 3) іллокутивні акти, непряме значення яких потенційно є у
самому висловлюванні6. До першої групи належать висловлювання, в яких непряме значення певною мірою
визначається лексичним складом речення (модальними
дієсловами, частками), до другої – висловлювання, непряме значення детерміновано не стільки змістом усього речення, скільки контекстом і тими екстралінгвістичними умовами, у яких відбувається спілкування. До
останнього типу зараховують висловлювання, які не
мають ніякої вказівки на дію адресата7.
Використовуючи непрямий мовленнєвий акт, мовець розраховує не тільки на мовні знання співрозмовника, а й на його здатність до умовиводів на основі різних немовних знань: знань умов успішності мовленнєвих актів, принципів спілкування, тому одним з основних завдань УМІ є навчити іншомовця розрізняти непрямі мовленнєві акти та правильно на них реагувати.
Без знання специфіки організації непрямих мовленнєвих
актів та їх засобів передачі українською мовою неможливо досягти високого рівня лінгвістичної компетенції.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В українській лінгвістиці вже описано особливості викладання
імперативних мовленнєвих жанрів (О. Даскалюк), мовленнєвих жанрів прохання (М. Баліцька) та жарту
(Г. Швець), ствердження та заперечення (О. Горда, О.
Трумко)8, проте непрямі засоби спілкування залишилися
поза увагою.
Мета статті – з’ясувати особливості викладання
непрямих мовленнєвих актів для забезпечення володіння українською мовою як іноземною на рівні В2.
Актуальність дослідження обумовлена необхідністю висвітлення проблеми викладання непрямих мовленнєвих актів в іншомовній аудиторії. Для досягнення
поставленої мети використано такі методи: описовий,
порівняльний, лексико-семантичний та контекстуальний
аналіз. Наукова новизна полягає у тому, що вперше
проаналізовано засоби вираження непрямих мовленнєвих актів в українській мові для подальшого їх вивчення
в іншомовній аудиторії.
Виклад основного матеріалу. У Стандартизованих вимогах до рівня володіння українською мовою як
іноземною А1 – С2 (укладачі: О. Синчак, Д. Мазурик,
Г. Бойко, О. Антонів), схвалених рішенням колегії Міністерства освіти і науки України (протокол від 22.05.2018 № 5/1-7), прописано, що іншомовець для воло-

діння української мовою на рівні В2 повинен розуміти
чималі за обсягом висловлювання та лекції, більшість
телевізійних новин і програм про щоденні події, фільми,
якщо мова персонажів відповідає літературній мові, а
також ідентифікувати та висловлювати погрозу, невдоволення, зауваження, похвалу, осудження тощо. Іншомовець
вчиться висловлювати впевненість / невпевненість, можливість / неможливість, припущення / гіпотезу, радість / печаль, задоволення / незадоволення, байдужість,
розчарування, гнів / обурення, занепокоєння, страх, тривогу. Йому потрібно вміти робити компліменти, просити вибачення, прохати чи радити, погоджуватися чи
відмовлятися. Усі ці та інші, передбачені Стандартизованими вимогами до рівня володіння українською мовою як іноземною А1 – С2, мовленнєві дії потребують
знання особливостей творення непрямих мовленнєвих
актів.
Директиви. Мовленнєві акти наказу та прохання
мають таку структуру: “Я + дієслово спонукання + тебе / тобі + дієслово на позначення приписуваної дії в
майбутньому” (“Я наказую тобі піти” / “Я прошу тебе
бути чемним”). Вони відрізняються рівнем категоричності: “наказ має у своїй глибинній структурі припущення,
що адресат повинен виконати те, що хоче від нього мовець; прохання – що адресат може виконати, а може й
не виконати те, що від нього хоче мовець”9. Непрямо
виражені мовленнєві акти наказу та прохання передають
питальні речення та дієслова умовного способу (“А не
підеш ти геть з моїх очей?” = йди геть; “Ти ще довго
будеш говорити?” = мовчи; “Чи могли б ви передати
гроші за проїзд?” = передайте гроші за проїзд; “Чи могли б ви подати сіль?” = подайте сіль; “Іване, ішов би ти
додому” = Іване, йди додому), речення з дієсловами дійсного способу минулого (“Закрили двері негайно!”,
“Отже, пішли!”), теперішнього (“А тепер – ходімо додому!”, “Нарізаймо овочі для салату кубиками”) та майбутнього (“Ти вже підеш додому!”) часу.
Для висловлення наказу чи прохання використовують питально-риторичні речення, зокрема питальнозаперечні, де “взаємодія питальної форми й заперечного
компонента, експлікованого часткою не, надає висловлюванню спонукальної сили”10 (“Чи не краще тобі залишитися вдома?”, “Чи не могли б ви завтра прийти на
роботу раніше?”). Крім цього, використання питальних
(питально-риторичних) речень сприяє створенню приємного клімату спілкування та пом’якшує волевиявлення
мовця11.
Також важлива роль у формуванні імпліцитного
спонукання належить оцінному компоненту, який вира-
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жається у структурі висловлення або поза нею: “Мета
оцінних висловлень не в тому, щоб описувати світ, а в
тому, щоб виражати емоції й ставлення, хвалити й лаяти, лестити й ображати, рекомендувати або радити, наказувати або керувати”12.
Так, реалізуючи комунікативну мету розчарування,
незадоволення, зауваження, гніву чи обурення, мовець,
як правило, прагне змусити співрозмовника усвідомити
свої дії як аномальні → зрозуміти, які наслідки його дії
можуть спричинити → повернути адресата до бажаного
стану, корисного для нього з погляду адресанта. Він
вважає, що слухач свідомо порушує загальноприйняті у
суспільстві, з погляду мовця, норми поведінки та є винним у негативному вчинку або події13. Наприклад: “Чи
личить вам отак поводитися? Ви ж доросла людина!”,
“Це гріх так чинити! Ми повинні попросити у нього
пробачення”, “Чого ти смієшся? Я не бачу нічого смішного”.
Висловлення ж позитивної оцінки забезпечує вираження ставлення адресанта до певного об’єкта дійсності
як до зразкового, такого, що потребує його уваги та матиме на нього позитивний вплив: “визнаючи, що X є
хорошим, людина тим самим отримує мотивацію діяти
саме так”14. Якщо мовець каже: “Це хороший фільм”, то
не тільки спонукає слухача подивитися цей фільм, а й
передбачає, що цей фільм йому сподобається. Слухач
розуміє: це порада, і якщо він прислухається до неї, то
його вибір окупиться задоволенням15. Зауважимо, що
актуалізація поради можлива за таких умов: 1) мовець
відчув чи вербально сприйняв потребу скорегувати дії
адресата; 2) доцільність дії ґрунтується на інтересах
адресата; 3) обоє комунікантів є незалежними; 4) мовець
враховує об’єктивну можливість адресата виконати дію;
5) адресат не зобов’язаний виконувати запропоновану
дію; 6) саме воля мовця є важливим чинником для виконання поради; 7) невпевненість у результаті16. Також
непрямо висловити пораду мовець може за допомогою
дієслів умовного способу (“Йшла б ти додому, а то

зараз буде падати дощ”).
Заперечною формою мовленнєвого акту наказу є
мовленнєвий акт заборони, що спрямований на припинення діяльності адресата: “X говорить Y-у, що робити
Р не + можна”17. Мовленнєвий акт заборони може бути
як реплікою-стимулом (“На території парку заборонено вигулювати собак”; “Я забороняю тобі спілкуватися
з цим хлопцем”) , так і реплікою-реакцією (“– Чи можна
мені піти на вечірку? – Я забороняю тобі йти на вечірку. Щоб ноги твоєї там не було!”). До непрямих засобів
репрезентації заборони належать синтаксичні конструкції, для яких характерними є вираження імпліцитності
не тільки у формі категоричного спонукання, але й віддзеркалення волевиявлення у змісті висловлення18. Таке
висловлення з прохібітивним реченням можна трактувати одночасно і як заборону, і як прохання, і як наказ: “Ти
єдина людина, яка знає де я. Не говори про мене нікому”,
“Хоч би що там було, а ти не повинен покидати рідний
дім”.
Мовленнєвий акт дозволу належить до категоричного спонукання19: “адресат хоче Р, точніше вибрав Р,
збирається зробити Р, але правила, що діють у групі, до
якої належать мовець та адресат, такі, щоб зробити Р,
йому потрібна додаткова санкція мовця”20. Функціонує
дозвіл, як правило, у вигляді відповіді. Прямо виражений дозвіл передають дієслово дозволяти або стверджувальна частка так (“– Дозвольте сказати? – Дозволяю”;
“– Чи можна відвідати друга завтра? – Так, звісно”), а
непрямий дозвіл реалізує формальне спонукання до дії,
яку адресант бажає здійснити21: “– Ви дозволите зайти
до вас в гості? – Заходьте”; “Чи можна піти з вами? –
Ідіть”.
До директивів належить погроза. Це висловлений
мовцем намір завдати фізичної, матеріальної чи іншої
шкоди адресату (залякування) для запобігання намірам
адресата виконати певні дії22: “якщо Х зробить Р – буде
Q, де Q – добре”, “якщо Х не зробить Р – буде Q, де Q –
погано”, “якщо Х не зробить Р – не буде Q, де Q – пога-
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но”23. Якщо прямо виражена погроза передбачає наявність складнопідрядного речення, у першій частині якого представлено дію, яку слухачеві слід / не слід виконувати, а у другій – наслідки, які чекають на нього, то засобами реалізації непрямої погрози виступають іронічні
висловлювання та натяки24. Наприклад: у відповіді на
порушення правил поведінки мовець каже: “У моєму
домі ви повинні дотримуватися встановлених правил.
Не можна приходити, коли вам заманеться і не попереджати мене про це. Прошу не забувати, де ви знаходитеся. Звісно, якщо ви хочете переїхати, то можете
чинити як завгодно”.
Комісиви. Реакцію мовця на спонукання можуть
передавати мовленнєві акти згоди та відмови.
Мовленнєвий акт згоди – це стверджувальна відповідь, яка повідомляє про взяття на себе зобов’язання
виконати щось добровільно або вимушено25: “– Допоможи мені з уроками? – Так, звісно!”. Непряма згода представлена такими мовними одиницями, які не актуалізують граматичне й лексичне ствердження безпосередньо.
Це вигукові слова, заперечні засоби (заперечнориторичне питання, подвійне заперечення, одинарне
заперечення), питальні речення, риторичні питання,
оптативні речення, умовні конструкції, приєднувальні
конструкції, сполучники сурядності та підрядності, а
також прийменники26. Наприклад: “– Підемо сьогодні в
кіно? – Овва! Чудова ідея”, “– Ти думаєш, це добра ідея
- не піти на заняття? – А чому вона повинна бути недоброю?”, “– Чи прийдете ви сьогодні на тренування? –
Хіба в мене є вибір?”.
Мовленнєвий акт відмови розуміємо як негативну
відповідь на вимогу чи прохання співбесідника, який
повідомляє про небажання брати на себе певні зобов’язання27. Реалізуючи відмову непрямо, мовець або пом’якшує її перлокутивний ефект, або інформує комунікативного партнера про обставини, що спонукають його негативно реагувати28: “– Ти зайдеш до мене в суботу? – В
мене дуже багато роботи”, “– Будь ласка, не говори
так голосно. – Нас можуть почути? Тут нікого немає”,
“– Ви можете позичити мені гроші? – Я ще не отримав
зарплати”.

Репрезентативи. Реакцію слухача на висловлене
адресантом повідомлення передають мовленнєві акти
схвалення, незгоди та заперечення.
Погоджуючись із висловленим мовцем твердженням та визнаючи його правильним, адресат реалізує мовленнєвий акт схвалення (“– Сьогодні чудова погода. –
Так, день надзвичайно теплий”). Для непрямого вираження інтенції мовець використовує такий самий набір
засобів, що й для мовленнєвого акту згоди (“– Сьогодні
чудова погода. – Невже можна вважати інакше?”).
Мовленнєві акти незгоди та заперечення можна
трактувати так: “незгода: Я не погоджуюся з тобою =
Бажаючи зробити так, щоб ти знав, чи думаю я так, як і
ти, я говорю: я думаю, що ти не правий”, а
“заперечення: Я заперечую це = бажаючи зробити так,
щоб ти знав, правильно це чи ні, я говорю: це неправильно”29. Отже, незгода – це реакція на оцінку / комплімент / докір, а заперечення – на ствердження30.
Імпліцитно виражену незгоду позначають розповідні речення, що містять протилежну до повідомлюваної
адресантом оцінку: “– Сьогодні на дворі чудова погода.
– Я снігу не люблю”. Для непрямого заперечення застосовують речення з компонентом хоч би; окличні речення
зі словами якби, коли б; риторичні питання та оклики з
початковим компонентом щоб; риторичні оклики з препозитивним використанням питально-відносних слів і
часток хіба, невже; структури з означувальним словом
який, яка, який31: “– Сьогодні в мене багато роботи! –
Що ти кажеш! / Та невже! / Який з тебе працівник”.
Також для висловлення заперечення мовці актуалізують
стверджувальні конструкції: “– Він вже, мабуть, спить.
– Хіба? Він же обіцяв дочекатися нас з вечірки”, “– Можна, я сьогодні ввечері піду гуляти? – Ми ж хотіли
провести вечір разом”, “– Можна мені піти завтра до
нього в гості? – Це погана ідея” тощо.
Експресиви. Комплімент – “це певне приємне висловлювання на адресу тієї чи іншої людини, позитивна
оцінка її якостей, зовнішності, поведінки тощо з метою
встановлення контакту, а іноді з метою отримання преференційного ставлення з боку адресата компліменту”32:
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“Ви сьогодні маєте дуже гарний вигляд”, “Ця сукня тобі дуже личить” і т. п. Імпліцитно висловити комплімент можна, заперечивши самокритику мовця (“– Мабуть, я дуже погано вчинила, мені варто було піти на
цю вечірку. – Ти вчинила правильно”) або позитивно оцінивши не тільки об’єкт розмови, а й адресанта (“Що ти
думаєш про пальто, яке купила моя подруга? – Твоя
подруга купила чудесне пальто! Та й твоє пальто гарне,
ти давно його купила?”). Також непрямий комплімент
може бути складовою частиною інших мовленнєвих
актів, наприклад, докору33: “Треба бути дуже сміливим,
щоб говорити зі мною таким тоном”.
Традиційно, просячи вибачення, ми використовуємо дієслова вибач / пробач. Проте, у повсякденній комунікації вибачення може бути виражено і непрямими мовленнєвими актами за допомогою пояснення, прохання,
обіцянки чи повідомлення. Наприклад: “Я зробив усе,
що міг для того, щоб розв’язати цю проблему”, “Не
ображайтеся на мене, будь ласка?”, “Я більше не буду
запізнюватися”, “Я знаю, що не зміг тобі допомогти”.
Інтенцію глузування передає мовленнєвий акт іронії. Розпізнати іронію можна тільки в контексті. Реалізацію непрямо вираженої іронії забезпечують розповідні
речення, які побудовані на основі суперечності між буквальним і переносним значенням висловленого34. Наприклад: “Ви вчинили правильно! Тепер я розумію, хто
такі справжні друзі” (реакція на відмову друзів вам
допомогти).
Декларативи. Мовні дії часто спрямовані на констатацію реального або нереального факту, а також передавання повідомлень про світ, довкілля, явища, події
тощо, що забезпечує мовленнєвий акт інформування
(“Сьогодні чудовий день”; “Дослідники винайшли ліки
проти раку”; “Я мрію поїхати відпочивати на море”).
Імпліцитно інформування передають питальнорозповідні конструкції: “Якщо не подорожувати, то як
пізнати світ?”, “Як ми можемо вірити іншим людям,
якщо часто самі говоримо неправду?” тощо.
Висновки. У повсякденній міжособистісній комунікації мовці висловлюють свої комунікативні інтенції
імпліцитно, тому навчально-методичні матеріали з української мови як іноземної повинні показувати особливості реалізації непрямих мовленнєвих актів. Іншомовець,
вивчаючи українську мову, аналізує ситуації, коли комунікативна мета виражена непрямо, та набір граматичних засобів, які її забезпечують. Такі знання сприяють
формуванню комунікативної компетентності та забезпечують адекватну мовленнєву і поведінкову реакцію
співрозмовника.

Перспективи подальших досліджень – аналіз
непрямих засобів реалізації комунікативних інтенцій
для викладання української мови як іноземної на рівні
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