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Стаття присвячена дослідженню особливостей діалогічної взаємодії мовців у форматі британського та укра-
їнського телеінтерв’ю на різних стадіях його розгортання, встановленню їх функціонального призначення та специ-
фіки вербального оформлення.
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СТРУКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРИТАНСКОГО И УКРАИНСКОГО ТЕЛЕИН-
ТЕРВЬЮ

Статья посвящена исследованию особенностей диалогического взаимодействия коммуникантов в формате 
британского и украинского телеинтервью на разных его стадиях, установлению их функционального назначения и 
специфики вербального оформления.
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tHe strUctUraL PecULIarItIes Of tHe BrItIsH aND UKraINIaN tV INterVIeW
The article is devoted to the research of the British and Ukrainian interlocutors’ behavior in the format of TV interview 

at the different stages of its development. The interview is defined as a meeting (often a public one) at which a journalist asks 
an expert, a famous person or a «star» a set of questions in order to find out their opinions and facts from their personal life. 
It is devoted a definite topic or a whole range of topics (in case of a private interview) suggested by the journalist. It can be 
broadcast online or presented as a recorded version and is meant for distant mass audience that under certain conditions may 
purposefully become its active participants. Such isomorphic phases as the beginning of the interview, the main body and the 
end of the interview as universal stages of its development were singled out. The functional purposes of each stage as well as 
the specificity of their verbal and non-verbal filling were established. The beginning of the interview is meant for breaking the 
communicative barriers between the host and the guest of the studio. The topic unfolds in the main body of the show and the 
conclusions are made at the end of the programme.
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Сучасне мовознавство продовжує активно вивчати різноманітні діалогічні жанри комунікації. Одним із соціально ор-
ганізованих типів комунікації є інтерв’ю (англ. interview – обмін думками) – діалогічна взаємодія, дослідженню струк-
турно-композиційної основи якої присвячена дана стаття. Тож, розвідка є актуальною, а також новою, адже до цього часу 
не порівнювалися британські та українські телеінтерв’ю етнічних медіа-просторів. Основними завданнями є визначення 
елементів структури етнічних телеінтерв’ю, встановлення їх комунікативного призначення та метакомунікативного напо-
внення. Проаналізовані британські та українські телеінтерв’ю, матеріал нашого дослідження, вилучені з мережі Інтернет, 
однакові за своїм обсягом, були відібрані за тематичним критерієм: їх тематика торкалася сфер освіти, політики, фінансів, 
економіки, мас медіа, спорту, мистецтва, здоров’я, військового сектору.

Інтерв’ю – опитування людини по професійній або особистісній тематиці [1; 2; 3; 5; 8], метою якого є повідомлення 
деякої актуальної новини та вплив на суспільну думку [4, с. 79; 5, с. 124]. Специфікою такого типу діалогу є те, що ця но-
вина є персоніфікованою людиною (або декількома учасниками), думка якої як експерта чи професіонала є важливою для 
аудиторії [5, с. 124]. Особливості інтерв’ю зумовлюються дією таких соціокультурних чинників, як орієнтація на вільну 
бесіду, складність тематики, обмеженість часу виступу, наявність мікрофона та записувальних пристроїв [7, с. 422]. Від-
мінність інтерв’ю від інших жанрів комунікації полягає в тому, що воно підкорено жорсткій концепції орієнтування на 
запланований результат, що відповідним чином відбивається у манері бесіди з інтерв’юером [8]: через відповіді на його 
запитання й відбувається розкриття особистості гостя студії, повідомлення або коментування ним соціально необхідної 
інформації. Саме тому інтерв’ю може також бути визначеним як форма примусового отримання певної інформації від 
респондента за допомогою низки поставлених інтерв’юером запитань [2; 5, с. 124], які для успішності інтерв’ю, з одно-
го боку, повинні бути зрозумілими як для респондента, так і для потенційного адресата, з іншого, повинні спрямовувати 
думку респондента, а не замінювати її [6, с. 87]. 

Запитання та відповіді не є основною умовою продукування цілісного діалогу цього жанру, необхідним є демонстру-
вання динаміки розгортання адресатно-значущої думки, що виформовується у контактуванні адресату та адресанту: в іде-
альному інтерв’ю «журналіст зобов’язаний йти до співрозмовника, по-перше, з думкою, а по-друге, за думкою», яка пред-
ставлена у динаміці, логічному розгортанні [6, с. 85]. Отже, головним інформатором у процесі спілкування є респондент, 
але головним стратегом, від якого залежить якість, повнота та ступінь інформативності матеріалу – інтерв’юер [8]. Іншою 
ключовою особливістю інтерв’ю є те, що у такому типі вербальної інтеракції реалізується водночас як міжособистісне 
контактне спілкування співбесідників (інтерв’юера та респондента), так і опосередковане дистанційоване спілкування з 
масовим адресатом [8] або аудиторією (реальною, вірогідною, оказіональною) – стійкою сукупністю людей, заради яких 
відбувається ця комунікація та яка виділяється на основі спільних інформаційних потреб [3, с. 107-108]. Зважаючи на все 
вище сказане, визначаємо інтерв’ю як цілісний акт інституційно-персональної комунікації, який розкривається у студій-
ному форматі бесіди (хоча й не обмежується нею) між журналістом та респондентом у ситуації послідовного чергу-
вання тією чи іншою мірою запланованих чи продуманих запитань першого та відповідей на них другого як відображення 
загальної мети інтеракції щодо отримання від запрошеного співбесідника фактичної інформації, думок та суджень, які 
представляють громадський інтерес. 

Аналіз емпіричного матеріалу показав, що ізоморфною рисою британських та українських інтерв’ю є їх структур-
но-композиційні ознаки. Виділяються такі елементи структури інтерв’ю: 1) початок бесіди – встановлення контакту 
інтерв’юера із співрозмовником та повідомлення журналістом теми; 2) основна частина – композиційно-організуючий 
центр бесіди, інформаційне ядро інтерв’ю, яке містить факти, явища, докази певних положень, їх оцінку тощо; 3) висновки 
/ кінцівка – підбиття підсумків бесіди, вираження журналістом вдячності за інтерв’ю, побажання тощо. Так, типовими спо-
собами встановлення контакту у британських та українських інтерв’ю журналіста із співрозмовником є формули приві-
тання: англ. Stephen Sackur: George Galloway, welcome to Hard Talk. George Galloway: Thank you very much! [21]; Journalist: 
Hello. Harry Styles: How are you? Journalist: Good to see you too. Very well, thank you [25] та укр. Мирослава Барчук: Вітаю 
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вас у студії Ноmо sapiens. Я дуже рада, що ви до нас прийшли – тим більше, знаю, що не дуже любите давати інтерв’ю… 
Оксана Забужко: Доброго дня [27], Артем Шевченко: Про долю газотранспортної системи України ми поговоримо з 
Олександром Нарбутом, незалежним експертом з енергетичних питань. Мої шанування. Олександр Нарбут: Добрий 
вечер [13]. При цьому виявилося, що в обох етнічних інтерв’ю респондент може не відповідати привітанням на привітання, 
а одразу ж видавати інформацію: Gillian Anderson: Gillian Anderson, welcome to the Baftas. You are a stranger to the Baftas, of 
course. Which films did you enjoy this year and what roles of women, particularly what roles of women were amazing this year? 
Zoe Ball: Well, that was Key Benchers that was amazing. Oh, what are great roles that are played by women?! Tell me!!! [24] та 
Ілона Довгань: До речі, вітаємо вас! Ваші відчуття другого дня на волі? Юрій Луценко: Ну, ви знаєте, вчора було, зви-
чайно, велике свято. [16] або лише кивнути на знак привітання: англ. Andrew Marr: Mr Gove joins me now [Mr Gove nods] 
[19] та укр. Віталій Гайдукевич: … та Марк Белкін. Марк Белкін [киває]… [11]. 

Перед самим привітанням в інтерв’ю журналістом може бути подана ціла низка (зазвичай, позитивно забарвлених) 
фактів про гостя студії, що, не тільки спрямовано на ознайомлення аудиторії з майбутнім респондентом, але й фактично 
виступає опосередкованим привітанням й для самого респондента, заздалегідь створюючи необхідний інтелектуальний 
фон та позитивний емоційний настрій бесіди: англ. Andrew Marr: …the current Mayor is Boris Johnson who is seeking re-
election for a second term. He has brought in Boris bikes and new buses, and if he had his way London would have a new airport as 
well. But on that and a few other issues… He is a staunch defender of the financial sector too, which is not universally popular these 
days. And he joins me now [17] та укр. Єгор Чечеринда: І про це, про наслідки цієї дії, ми поговоримо сьогодні з Миколою 
Томенком. Він є активним учасником руху за визволення Тимошенко, народним депутатом ВО «Батьківщина», колишнім 
віце-спікером українського парламенту. Пане Миколо, я Вас вітаю [14]. 

Особливо сприятиме інтерв’ю суб’єктивно подана журналістом позитивно забарвлена інформація про його учасника: 
англ. Andrew Marr: Michael Gove, another clever fellow, the Education Secretary, has the reputation for being one of the real Tory 
radicals in the coalition cabinet… [19] та укр. Мирослава Барчук: Сьогодні в гостях Homo Sapiens людина, яка пережила і 
відчула на собі всі найбільш знакові віхи другої половини 20-го століття… Студенти «Могилянки» називають В’ячеслава 
Брюховецького любовно – Брюх. Ну, а я звертатимусь до нього поважно – В’ячеславе Степановичу. В’ячеславе Степано-
вичу, вітаю вас у студії Homo Sapiens! [26].

Ізоморфною рисою є також орієнтування глядачів на темі інтерв’ю, що передує представлення та привітання героїв те-
лепередачі: Andrew Marr: As England prepares for their opening Euro 2012 match in the Ukraine tomorrow, the conduct of local 
supporters threatens to overshadow the football itself. The Dutch players found themselves abused by local spectators while they 
were training this week... So how should they react? Clarke Carlisle is a current player himself and is Chairman of the Professional 
Footballers’ Association. Welcome, thanks for coming in. clarke carlisle: Well, thank you [22] та Ірина Славінська: Поговоримо 
про «беспрєдєл» міліціонерів під час різноманітних акцій і про те, як нам далі з цим усім жити. Зокрема, про штурм Гос-
тинного двору та порушення прав людини... Віталій Гайдукевич: А говорити ми будемо з людьми, які були там і можуть 
висловити свою позицію щодо цієї події [11]. 

Ізоморфним виявилося те, що у британських та українських інтерв’ю інформаційного чи проблематичного жанрів 
привітання залишаються «за кадром»: учасники одразу ж переходять до справи з метою отримання необхідної інформа-
ції. Йдеться як про інституційні телеінтерв’ю: англ. BBc journalist: So why did you agree be Doctor the Who? christopher 
eccleston Because it was written by Russel T. Davis primarily [21] та укр. [Олена Опанасенко задала питання], Левко 
Лук’яненко:...Про Корнацького. От, він був балотувався в депутати Верховної Ради України від «Батьківщини». «Бать-
ківщина» його підтримувала [13], так й про персональні інтерв’ю: англ. Interviewer: So...eееh...what do you think of London? 
What is it really like? Passer-by: London is a very nice place to be. Yeah [28] та укр. [Журналіст Петро Задорожний] Від коли 
«От Vinta» товаришує з Пластом? Юрко Журавель: Весь час скільки існує гурт «От Vinta», стільки ми знайомі і пліч-о-
пліч дружимо й працюємо разом з Пластом [10].

Основна частина інтерв’ю концентрується навколо респондента, дії якого спрямовуються інтерв’юером. Йдеться про 
зосередження останнього на особистості гостя, його публічному та приватному житті або на обговоренні з ним соціально 
значущої проблеми, її коментуванню, вираження оцінок, що здійснюється в активному питально-відповідному режимі та 
визначається мірою розкриття поставлених запитань чи обговорюваної проблеми або регламентованим часом інтерв’ю. Не-
потрібність присутності інтерв’юера як відображення інтенції сконцентрувати увагу глядачів на поданій інформації може 
передаватися електронними засобами графічно представленими питаннями, які глядачі візуально сприймають з екрану: англ. 
[A journalist]: What makes a great student city? [Respondent 1]: Well, I’d say a high quality of living, [Respondent 2]: Good night life 
and good jobs, [Respondent 3]: Job opportunities [29] та укр. [Журналіст Тарас Щепаняк]: Що для Вас «Пласт»? Чому ви ви-
рішили цим зайнятись? Тетяна Переверзєва: Це та організація яка відповідала тому, що я шукала на той час. Це були такі 
братерські стосунки між дорослими та дітьми… [10]. Незважаючи на значні обсяги однієї відповіді, інформаційні інтерв’ю 
можуть мати лише одне запитання, що виноситься у заголовок самого інтерв’ю або виводиться глядачем з самого заголовку; 
можливим є те, що логіка розповіді респондента спирається на ряд запитань заздалегідь обговорених з ним журналістом, не 
поданих глядачам, однак, це допомагає їм сприймати цілісно побудований з різних підтем текст повідомлення.

Кінцівка інтерв’ю завершується підведенням підсумків та етикетно оформленим розриванням контакту: англ. Andrew 
Marr: A bit wild. Alright, a busy year ahead. Prime Minister, thank you very much indeed for joining us [20], David frost: Charles 
thank you very much indeed. charles Kennedy: My pleasure. David frost: Always a joy to have you with us [23] та укр. [Жур-
наліст]: Отже, Ваша позиція є така, в Кримському питанні, що головне забезпечити деескалацію, успокоєння ситуації. 
Ігор Семиволос: Абсолютно точно. Необхідна деескалація, успокоєння ситуації, гарантії, які зрозумілі, та вихід… пере-
ведення ситуації в політичну площину. [Журналіст]: Дякую Вам за розмову. Це був Ігор Семиволос, Директор Центру 
близькосхідних досліджень [15] або Ілона Довгань: Дякую, ми вже перебрали час, але я розумію, що ми розговорилися, 
такий інформаційний голод. Скучили за спілкуванням. Дякую. У нас в гостях були Ірина та Юрій Луценко [16]. Можливі 
випадки непредставлення етикетних формул в електронному варіанті телеінтерв’ю свідчить про те, що головна його мета 
– інформаційна, а метакомунікативні акти, які активно вживалися на протязі інтерв’ю, залишаються за кадром, як такі, що 
не сприяють досягненню цієї мети та якими співбесідники обміняються після закінчення інтерв’ю.

Дослідження продемонструвало, що основні фази розгортання інтерв’ю в обох етнічних медіа-просторах є однако-
вими – початок, основна частина та кінцівка. Кожна фаза має своє конкретне завдання, яке, окремо та разом з іншими 
завданнями, підкорене, по-перше, меті такого впливу журналіста на гостя студії, щоб отримати деякий результат від такої 
інтеракції, по-друге, меті запланованого впливу інтерв’ю на масового адресата. Подібністю також відрізняється характер 
комунікативного та метакомунікативного оформлення даних етапів інтерв’ю. Різниця полягає в індивідуальних підходах 
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журналістів щодо того, яким чином розпочати та закінчити інтерв’ю, в яку – конфліктно-кооперативну чи кооперативну 
– форму втілити фрагменти її основної частини, які та скільки при цьому використовувати етикетних формул, у цілому, 
як активізувати та налаштувати співбесідника на плідну бесіду. Перспективою роботи є дослідження ізоморфних та ало-
морфних рис конкретного мовного та мовленнєвого наповнення фаз етнічного інтерв’ю. 
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САМООЦІННІ ВИСЛОВЛЕННЯ ПРЕЗИРСТВА

У статті здійснено спробу проаналізувати англійські самооцінні висловлення презирства. Самооцінне висловлен-
ня презирства розглядається як негативна самопрезентація мовця, його якостей і дій. Ці висловлення вербалізують 
негативну самооцінку мовця, яка є основним компонентом його Я-концепції. Самооцінні висловлення презирства 
складаються з таких структурних частин: предмет і об’єкт оцінки, які збігаються, предмет самооцінки і нега-
тивна самопрезентація. Характерними особливостями самооцінних висловлень презирства є емотивність і екс-
пресивність.

Ключові слова: самооцінні висловлення презирства, суб’єкт, об’єкт, самоповага, Я-концепція, негативна само-
презентація.

САМООЦЕНОЧНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ ПРЕЗРЕНИЯ
В статье сделана попытка проанализировать английские самооценочные высказывания презрения. Cамооценочное 

высказывание презрения рассматривается как негативная самопрезентация говорящего, его качеств и действий. 
Данные высказывания вербализируют негативную самооценку говорящего, которая является основным компонен-
том его Я-концепции. Самооценочные высказывания презрения состоят из следующих структурных частей: пред-
мет и объект оценки, которые совпадают, предмет самооценки и негативная самопрезентация. Характерными 
особенностями самооценочных высказываний презрения являются эмотивность и экспрессивность. 

Ключевые слова: самооценочные высказывания презрения, субъект, объект, самоуважение, Я-концепция, не-
гативная самопрезентация.
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