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                                                                     Реферат
Дана магістерськадисертація присвяченакомунікативномуаналізу 

передвиборчих промов та їх перекладу українською мовою. 

Задопомогоювиступівполітикимаютьможливістьзвернутисяякдоміжнародног

оспівтовариства,  так  і  догромадянсвоєїкраїни.І 

томууспіхкомунікаціїзалежитьвідумінняефективноволодітитрьомачинниками

:  логікою,  психологією,  мовою.  Останній  є  дужеважливим, 

оскількивсяінформаціядоноситьсядослухачавербальнимизасобами.З 

лінгвістичної точки зору виникає актуальність дослідження вибору та 

імплементації ефективних вербальних засобів,  які не лише інформують,  а й 

впливають на електорат,  реалізуючи функцію впливу та самореклами. 

Вдалий вибір мовних засобів,  які реалізують комунікативну стратегію 

самопрезентації дозволяють кандидату як привернути увагу виборців так і 

позиціонувати себе  оцінюючи факти і події,  які відбуваються натепер та 

створити ставлення до дійсності, яке буде співзвучним з настроями виборців. 

Метою дослідження є виявленнятаопискомунікативнихстратегій і тактик у 

передвиборчих промовахкандидатів у президентиСША,  а також у 

встановленнітааналізілінгво-стилістичнихзасобіввираженняданих  стратегій і 

тактик.  Відповідно до мети дослідження передбачаєтьсявиконання таких 

завдань:

• виділитикомунікативністратегії і тактики у передвиборчихпромовах;

• встановитимовні  засоби,  типовідляреалізаціївиділенихстратегій  і  тактик  у 

передвиборчихпромовах;



• описатиіндивідуальніспособивербальноїкомунікації  з  урахуванням 

гендерних  особливостей   на  прикладі  Хіларі  Клінтон  та  Дональда 

Трампа.

Об’єктдослідження- комунікативністратегії у передвибочихпромовах.

Предметдослідження-  мовнізасобиреалізаціїстратегій  і 

тактикпередвиборчих промов кандидатів у президенти США Хіларі Клінтон 

та Дональда Трампа.

Методидослідження  -  функціональнийметод,  в  межахякогоаналізується 
функціонування мовних засобів, що реалізують комунікативні стратегії політиків, 
прагматичний  аналіз  сприяв  виявленю  комунікативнихстратегійі 
тактикХіларіКлінтонтаДональдаТрампа,  стилістичний  аналіз  дав  змогу  розкрити 
стилістичні і стильові особливості мовних одиниць та стилістичні типи мовлення 
чоловіків  та  жінок 
політиків.Описовийметоддозволяєсистематизуватирізнорівневімовнізасобиреалізац
іївиділенихстратегій  і  тактик  і 
даєможливістькомплексноїрепрезентаціїотриманихрезультатівта  перекладацькі 
методи: комунікативний, семантичний, трансформаційний.

Науковановизна –  полягаєв  доцільності  описати  та  систематизуватилінгво-
стилістичнізасоби, типовідлявиділенихкомунікативних стратегій і тактик, а також у 
визначеннііндивідуальнихвербальниххарактеристиккомунікативного  портрету 
ХіларіКлінтонтаДональдаТрампа.

Теоретичнезначення 
-визначаєтьсявиявленнямосновнихкомунікативнихстратегій  і 
тактикпередвиборчихпромовкандидатів  у  президенти  США,  а 
такожмовнихзасобівїхреалізації,  щосприяєподальшомурозвиткутеоріїкомунікації, 
лінгвістикитексту, теоріїдискурсу.

Практичне  значення  -  полягає  у  тому,  щоосновніположення  і 
висновкиможутьбутивикористані  у  курсах:  лінгвокраїнознавствоСША,  у 
лекційномукурсі“Основитеоріїмовленнєвоїкомунікації”.

Апробація - основніположення та науковірезультатидослідженнябуливикладені 

на  XVI всеукраі? нськійстудентськійнауково-практичнійконференціі?  
“Innovations in science and technology”  (Інновації  в  науцітатехніці)  (Київ  2016), 

такожнаXVI всеукраі? нськійстудентськійнауково-практичнійінтернет-

конференціі?  “Science and technology of the future” (Наукататехнікамаи? бутнього) 
(Київ 2016).

Матеріаломдослідженняслугували100текстівполітичнихвиступівкандидатів  у 
президентиСША. Такожбулопроаналізовано10відеосюжетів.

Структурно  робота  складаєтьсязівступу,  трьохрозділів, 
висновківдокожногорозділу,  загальнихвисновків, 
спискувикористаноїлітературитадодатків.



Ключові слова:політичний дискрус,  передвиборчі промови,  політична метафора,  стилістико-
синтаксичні засоби, адекватні перекладацькі відповідники.

                                                                            Abstract

This master dissertation is devoted to thecommunication analysis of the election speeches and their translation 
into Ukrainian. With performances politicians have the opportunity to appeal to both the international community and 
to the citizens of their country. And because success depends on communication skills effectively have three factors: 
logic, psychology, language. The last one is very important because all the information is heard by the verbal means. 
From a linguistic point of view there is study selection and implementation of effective verbal means that not only 
inform, but also influence the electorate, exercising influence function and self-promotion. A good choice of language 
tools that implement the communication strategy allow a candidate to attract the attention of voters and position 
yourself appreciating the facts and events that take place at present and create a relationship to reality, to be consonant 
with the mood of voters.

The  study  is  the  identification  and  description  of  communication  strategies  and  tactics  in  the  election 
speeches of presidential candidates in the United States, as well as establishing and analyzing linguistic-stylistic means 
of expression of these strategies and tactics. The aim of  the study is expected to perform the following tasks:

• identify communication strategies and tactics in the election speeches;

• set the language features typical to implement selected strategies and tactics in the election speeches;

•  describe individual verbal  communication gender-based features based on Hillary Clinton and Donald 
Trump speeches.

Object of study- communication strategy of the election speeches.

Subject of study- verbal means of strategies and tactics of election speeches of  presidential candidates 
Hillary Clinton and Donald Trump.

Research  methods -  functional  method  within  which  analyzed  the  functioning  of  language  tools  that 
implement  the  communication  strategy  of  politicians,  pragmatic  analysis  contributed  detected  communication 
strategies and tactics of Hillary Clinton and Donald Trump, stylistic analysis made it possible to reveal the stylistic and 
stylistic features of language units and stylistic types Broadcasting men and women politicians. Translation methods: 
communicative, semantic, transformation.

Scientific novelty - is the appropriateness describe and organize linguistic and stylistic means typical of 
dedicated communication strategies and tactics, and to identify individual characteristics of verbal communication 
portrait of Hillary Clinton and Donald Trump.

The theoretical  value -  is  determined by identifying the main communication strategies and tactics  of 
election speeches of presidential candidates in the US and linguistic resources for their implementation, contributing to 
the further development of communication theory, text linguistics, discourse theory.

The practical value - is that the main provisions and conclusions can be used in courses: multicultural 
communication, lecture course "Fundamentals of the theory of verbal communication."

Approbation - Basic provisions and scientific research results were presented at the XVI Ukrainian student 
scientific  conference  "Innovations  in  science  and  technology"  (Kyiv  2016),  also  at  the  XVI  Ukrainian  student 
scientific internet conference "Science and technology of the future " (Kyiv 2016).

The research materialsinclude 100texts of political\election speeches of presidential candidates US. Also 
analyzed 10 videos.

The structure consists of an introduction, three chapters, conclusions of each chapter, general conclusions, 
list of references and applications.



Keywords: political discourse, election speeches, political metaphor, stylistic means, adequate equivalents of  
translation.

Реферат
Данная  магистерская  диссертация  посвящена  коммуникативному  анализу 

предвыборных речей и их перевода на украинский язык. С помощью выступлений 
политики имеют возможность обратиться как к международному сообществу, так и 
к  гражданам  своей  страны.  И поэтому  успех  коммуникации  зависит  от  умения 
эффективно владеть тремя факторами: логикой, психологией, языком. Последний 
является  очень  важным,  поскольку  вся  информация  доносится  до  слушателя 
вербальными средствами. С лингвистической точки зрения возникает актуальность 
исследования выбора и осуществления эффективных вербальных средств, которые 
не только информируют, но и влияют на электорат, реализуя функцию воздействия 
и  саморекламы.  Удачный  выбор  языковых  средств,  реализующих 
коммуникативную стратегию самопрезентации позволяют кандидату как привлечь 
внимание  избирателей  так  и  позиционировать  себя  оценивая  факты и  события, 
которые происходят на данный момент и создать отношения к действительности, 
будет созвучным с настроениями избирателей.

Целью  исследования является  выявление  и  описание  коммуникативных 
стратегий и тактик в предвыборных речах кандидатов в президенты США, а также 
в  установлении  и  анализе  лингво-стилистических  средств  выражения  данных 
стратегий и тактик. В целях исследования предполагается выполнение следующих 
задач:

• выделить коммуникативные стратегии и тактики в предвыборных речах;
•  установить  языковые  средства,  типичные  для  реализации  выделенных 

стратегий и тактик в предвыборных речах;
•  описать  индивидуальные  способы  вербальной  коммуникации  с  учетом 

гендерных особенностей на примере Хиллари Клинтон и Дональда Трампа.
Объект исследования-коммуникативные стратегии в передвиборных речах.
Предмет исследования-языковые средства реализации стратегий и тактик 

предвыборных речей кандидатов в президенты США Хиллари Клинтон и Дональда 
Трампа.

Методы  исследования -  функциональный  метод,  в  рамках  которого 
анализируется  функционирование  языковых  средств,  реализующих 
коммуникативные  стратегии  политиков,  прагматичный  анализ  способствовал 
выявленных коммуникативных стратегий и тактик Хиллари Клинтон и Дональда 
Трампа,  стилистический  анализ  позволил  раскрыть  стилистические  и  стилевые 
особенности  языковых  единиц  и  стилистические  типы речи  мужчин  и  женщин 
политиков.  Описательный  метод  позволяет  систематизировать  разноуровневые 
языковые средства реализации выделенных стратегий и тактик и дает возможность 



комплексной  репрезентации  полученных  результатов  и  переводческие  методы: 
коммуникативный, семантический, трансформационный.

Научная  новизна -  заключается  в  целесообразности  описать  и 
систематизировать  лингво-стилистические  средства,  типичные  для  выделенных 
коммуникативных  стратегий  и  тактик,  а  также  в  определении  индивидуальных 
вербальных  характеристик  коммуникативного  портрета  Хиллари  Клинтон  и 
Дональда Трампа.

Теоретическое  значение -  определяется  выявлением  основных 
коммуникативных  стратегий  и  тактик  предвыборных  речей  кандидатов  в 
президенты  США,  а  также  языковых  средств  их  реализации,  способствует 
дальнейшему  развитию  теории  коммуникации,  лингвистики  текста,  теории 
дискурса.

Практическое значение -  заключается в  том,  что  основные положения и 
выводы  могут  быть  использованы  в  курсах:  лингвострановедение  США,  в 
лекционном курсе "Основы теории речевой коммуникации».

Апробация - основные положения и научные результаты исследования были 
изложены на XVI всеукраинской студенческой научно-практической конференции 
“Innovations in science and technology” (Инновации в науке и технике) (Киев 2016), 
также  на  XVI  всеукраинской  студенческой  научно-практической  интернет-
конференции  “Science  and  technology  of  the  future”  (Наука  и  техника  будущего) 
(Киев 2016).

Материалом  исследования послужили  100  текстов  политических 
выступлений кандидатов в президенты США. Также были проанализированы 10 
видеосюжетов.

Структурно  работа состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  к  каждому 
разделу, общих выводов, списка использованной литературы и приложений.

Ключевые слова: политический дискрус, предвыборные речи, политическая 
метафора,  стилистико-синтаксические  средства,  адекватные  переводческие  
соответствия.


