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Рустамова Юлдуз 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АПАРАТ ТЕОРІЇ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ 

 
У рамках загально-лінгвістичного підходу до теорії мовленнєвих 

актів можна виділити дві дисципліни: власне теорію мовленнєвих актів 
(аналіз, класифікацію і встановлення взаємозв’язку між мовленнєвими 
актами) і «аналіз мовленнєвих актів», або лінгвістичний аналіз мови 
(встановлення відповідності між мовленнєвими актами і одиницями мови). 
Для теоретичного аналізу мовленнєвих актів питання про те, наскільки цілі 
й наміри можуть бути реалізовані в конкретному спілкуванні, є 
несуттєвим. Для другої ж дисципліни мовний матеріал є вихідним 
пунктом; саме в цьому лінгвістика вбачає свою галузь дослідження [1]. 

Об’єктом дослідження теорії мовленнєвих актів є акт мовлення, 
тобто висловлювання мовця, адресоване слухачеві в певній ситуації 
спілкування, цілеспрямована мовна дія, що здійснюється у відповідності з 
принципами і правилами мовної поведінки даного суспільства. Теорія 
мовленнєвих актів сформувалася в основному завдяки роботам Дж. Остіна, 
Дж. Серля та П. Стронсона. 
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Найбільш експліцитним засобом вираження мовленнєвого акту є 
перформативне висловлювання. Йому притаманні такі ознаки: еквіакціо-

нальність (рівнозначність дії), неверифікаційність (незастосовуваність до 
перформативних критеріїв істинності / хибності), автореферентність 
(перформативне висловлювання надсилає до самого собе), автономі-
нативність (перформативний мовленнєвий акт описує себе), еквітемпо-

ральність (збіг часу перформативного дієслова з моментом мовлення), 
компетентність (наявність повноважень у мовця), певна граматична 
оформленість (перформативне висловлювання повинно містити дієслово, 
для якого можливо таке вживання форми першої особи однини 
теперішнього часу (недоконаного виду) активного стану індикатива, яке 
рівносильне одноразовому виконанню означеної цим дієсловом дії) [2]. 

На думку Л. Безуглої, з концептом «конвенціональне» пов’язані 
властивості ілокутивної і перлокутивної цілей. Ілокутивна мета мовця 
передбачає розпізнання її адресатом. Для розпізнавання ж перлокутивної 
мети адресат повинен вдатися до роздумів про стратегію мовця. Ця 
опозиція, в свою чергу, пов’язана з поняттями успішності і вдалості 
мовленнєвого акту.  

Таким чином, успішність ілокутивного акту полягає в розумінні 
адресатом ілокутивної мети адресанта, тоді як успішність перлокутивного 
забезпечується досягненням перлокутивної мети адресанта. Якщо 
розпізнавання цілі комунікативного акту не є складним для адресата, цей 
акт можна назвати конвенціональним (як ми вже зазначали, конвен-

ціональними можуть бути як ілокуції, так і перлокуції). 
Іншою ознакою, що визначає перлокутивний акт, є його вдалість – 

вплив має дійсно мати місце. В іншому випадку ми говоримо про 
перлокутивну спробу, яка, тим не менш, входить в перлокутивне значення 
зважаючи на свою інтенціональність [3]. 

Слід зазначити, що поняття «перлокутивний акт» і «перлокутивний 
ефект» розробниками теорії мовленнєвих актів та їх послідовниками 
вживаються як синонімічні. 

Для досягнення мети нашого дослідження необхідно розмежувати 
поняття «мовленнєвий акт», «мовленнєва тактика» і «мовленнєва 
стратегія». 

Аналіз робіт, так чи інакше пов’язаних з розмежуванням понять 
«мовленнєвий акт», «мовленнєва тактика», «мовленнєва стратегія», 
наводить на думку, що відмінність цих понять і охоплюваних ними явищ 
зводиться до того, що кожне з них відповідає різному рівню абстракції. 
Так, в моделі мовленнєвого акту відображені компоненти мовленнєвої 
ситуації, позначені Дж. Серлем як «умови успішності мовленнєвих актів». 
Мовленнєві стратегії абстрагуються від установок / ціннісних орієнтацій 
того, хто говорить. Мовленнєва тактика в реалізації являє собою 
мовленнєвий акт, є прийомом реалізації мовленнєвої стратегії [4]. 
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Отже, мовленнєві акти являються найдрібнішими і найбільш 
індивідуалізованими одиницями спілкування. Мовленнєва тактика має 
однакову назву з мовленнєвим актом тому, що вона і є мовленнєвою дією, 
але розглядається як прийом реалізації мовленнєвої стратегії. У свою 
чергу, стратегія визначається як сукупність мовленнєвих дій, спрямованих 
на вирішення комунікативного завдання адресанта. Таким чином, теорія 
мовленнєвих актів, в якій описується таксономія мовленнєвих актів, 
обгрунтовується значення перформативного висловлювання та визна-

чаються умови успішності ілокутівного і перлокутивного актів, володіє 
необхідною науковою базою для аналізу комунікативних актів, тактик і 
стратегій. 

На нашу думку, системний та ґрунтовний лінгвістичний аналіз 
комунікативних ситуацій реалізується за умови їх дослідження в 
залежності від різних рівнів абстракції – як мовленнєвого акту, як 
мовленнєвої тактики і як мовленнєвої стратегії. 
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Найбільш послідовно і глибоко розкрита проблема готовності до 
професійної діяльності майбутнього педагога в дослідженнях В. О. Слас-

тьоніна (2008), О. Г. Мороза (2003), Т. В. Садчикової (1978), А. Ф. Ліненко 
(2016). 

Існуюча система психолого-педагогічної підготовки у педагогічних 
закладах вищої освіти не спрямована на формування комплексу 


