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ракурсах, с неживой мимикой. Диспропорциональность силуэтов, разрознен-
ность композиции, слабая перспектива, пестрота, шаблонная манера иллю-
стрирования, отказ художников от тщательной прорисовки типичных деталей 
и реалистичности изображения свидетельствуют о низком художественном 
уровне графики, которая образует специфический визуальный фон с множе-
ством упрощенных образов, сюжетов и символов. 

Таким образом, в современных условиях трансформации национального 
информационного пространства иллюстрации как наиболее доступные пони-
манию ребенка паралингвистические средства детского медиадискурса при-
обретают специфические характеристики, среди которых аттрактивность, яр-
кость, узнаваемость и упрощенность изображения. Формируя дополнитель-
ную визуальную экспрессию на страницах журнала, они вместе с тем высту-
пают в качестве самостоятельных носителей информации, способных влиять 
на эстетическое развитие и совершенствование подрастающего поколения в 
сфере визуальной культуры. Следовательно, важно переосмысление суще-
ствующих эстетических решений полос на основе графического цитирования 
традиционных приемов художественного оформления детской прессы, неиз-
менной максимой которых выступает соответствие невербальных средств пе-
чатных массмедиа психолого-возрастным особенностям читателя.
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ЭКСТРА- І ІНТРАЛІГВІСТЫЧНЫЯ ФАКТАРЫ  
ТЭЛЕВІЗІЙНАГА ДЫСКУРСА

У сучасным грамадстве камунікатыўна-інфармацыйная сітуацыя 
характарызуецца актыўным выкарыстаннем у СМІ шматлікіх тэхналогій 
уздзеяння на аўдыторыю. Тым не менш, найбольш дзейсным інструментам 
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уплыву на адрасата быў і застаецца вербальны кампанет журналісцкай 
дзейнасці – тэкст як рэалізаванае ў працэсе камунікацыі маўленне.

Лінгвістычныя даследаванні апошніх дзесяццігоддзяў (Н. Валгіна, 
В. Багуслаўская, Я. Засурскі, Р. Салганік, В. Іўчанкаў, І. Ухванава, В. Лапцева, 
М. Карміліцына, В. Самусевіч і інш.) прысвечаны вывучэнню маўленчай 
арганізацыі журналісцкіх тэкстаў, выяўленню эфектыўных стратэгій і тактык 
уздзеяння СМІ на масавую аўдыторыю, мадэляванню масава-камунікатыўнай 
дзейнасці, аналізу дыскурса масмедыя (пераважна друкаваных выданняў). 
Маўленне журналіста аўдыявізуальных СМІ з’яўляецца публічным кагні-
тыўным рэпрэзентам стратэгій маўленчых паводзін, якія потым лёгка 
ўва сабляюцца ў маўленні насельніцтва, таму невыпадкова важным і пер-
спектыўным становіцца вывучэнне тэлевізійнага дыскурса, навуковае асэн-
саванне якога з’яўляецца адным з самых актуальных і мала распрацаваных 
накірункаў беларускай тэлежурналістыкі і медыялінгвістыкі. 

Пад дыскурсам у першую чаргу разумеем, згаджаючыся з Э. Бенвеністам, 
«усякае выказванне, якое прадугледжвае прысутнасць адрасата і адрасанта і 
намеры першага ўздзейнічаць на другога» [1, с. 276]. Р. Барт разглядае дыскурс 
як «любы канечны адрэзак маўлення, які ўяўляе сабой некаторае адзінства з 
пункту гледжання зместу, што перадаецца з другаснымі камунікатыўнымі 
мэтамі і мае адпаведную ўнутраную арганізацыю» [2, с. 535]. У залежнасці 
ад функцыянальна-тэхнічных характарыстык дыскурс у розных СМІ мае 
сваю спецыфіку і вызначаецца своеасаблівымі, характэрнымі рысамі. 

Тэлевізійнае маўленне неабходна разглядаць у трыядзе «выява – гук – 
маўленне», адзімкі якой толькі ў сукупнасці фарміруюць умовы для стварэння 
пэўнай тэлевізійнай камунікацыі. Так, даследчык А. Ларына у аўдыявізуальнай 
прасторы тэлевізійны дыскурс вызначае як «тэлевізійнае маўленне ў 
сітуацыі сацыяльнага ўзаемадзеяння тэлекамунікатара і тэлеаўдыторыі, 
якое прадстаўляе сабой макрасістэму, дзе рэалізуецца камунікацыя вялікага 
кола людзей, надзеленых рознымі сацыяльнымі, узроставымі, прафесійнымі, 
тэрытарыяльнымі і культурнымі характарыстыкамі» [3, с. 166]. Такім 
чынам, тэлевізійны дыскурс уяўляе складаную семіятычную структуру пры 
ўзаемасувязі вербальных і невербальных сродкаў, паглыбленых у сацыяльную 
прастору. Камунікацыя пры гэтым носіць перзуазіўны (ад анг. persuade – 
упэўніваць) характар, калі выступоўца павінен клапаціцца не толькі пра 
змест свайго выказвання, але і пра тое, каб як найбольш дзейсна данесці сваю 
інфармацыю да адрасата. 

Як слушна заўважае прафесар В. Іўчанкаў, «дыскурсны падыход да 
вывучэння публіцыстычных матэрыялаў дазваляе ўсебакова ахапіць 
арыенціры на прасвятленне характару сувязей паміж рознымі кагнітыўнымі 
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сістэмамі і ўмовамі паспяховасці маўленчых актаў у канкрэтных 
сітуацыях», таму тэлевізійнае маўленне неабходна разглядаць у сукупнасці 
з экстралінгвістычнымі, прагматычнымі, сацыякультурнымі, псіхалагічнымі і 
іншымі складнікамі [4, с. 23]. 

Тэлевізійны дыскурс абумоўлены вялікай колькасцю знешніх і 
ўнутраных фактараў, якія непасрэдна ці ўскосна вызначаюць эфектыўнасць 
тэлекамунікацыйнага ўздзеяння на аўдыторыю:

1. Форма зносін. На тэлевізійны дыскурс у першую чаргу ўплывае 
структурна кампазіцыйны складнік: пабудавана тэлепраграма паводле  
«маналагічнага» ці «дыялагічнага» прынцыпу. Так, да маналагічнай формы 
адносяцца «традыцыйныя» праграмы (тэленавіны, тэлеагляды, аўтарскія 
праграмы), у якіх вядучыя ці журналісты аднаасобна падаюць інфармацыю. 
У аснове такіх праграм ляжыць падрыхтаванае, неспантаннае, нарматыўнае 
маўленне, разлічанае на безапеляцыйнае прыманне аўдыторыяй. Пры 
такой камунікацыі інфармацыя лёгка рэгулюецца, і ствараецца адпаведны 
тэлевізійны дыскурс. 

Пры «дыялагічнай» форме праграмы (ток-шоу, рэаліці-шоу, тэлеінтэрв’ю, 
тэлевізійныя спецпраекты) колькасць адрасантаў адразу павялічваецца, як 
мінімум удвая, маўленне ўдзельнікаў непадрыхтаванае, спантаннае, таму 
прадказаць зыход размовы не заўсёды магчыма. Такім чынам, тэлевізійны 
дыскурс перадусім абумоўлены структурна-кампазійнай драматургіяй 
тэлевізійнай перадачы і наяўнасцю герояў у студыі.

2. Тып камунікацыі. Зараз назіраецца паступовы пераход ад «аднабаковай» 
да інтэрактыўнай «двухбаковай» тэлекамунікацыі, якая прадугледжвае 
актыўны ўдзел адрасата ў праграме. Сучасны тэлевізійны дыскурс арыентуецца 
не на суб’ект-аб’ектныя зносіны, а на суб’ект-суб’ектнае ўзаемадзеянне, пры 
якім глядач не толькі спажывае інфармацыю, але і можа з’яўляцца актыўным 
яе пастаўшчыком, фарміруючы пры гэтым новую кагнітыўную свядомасць. 
Так, сёння гэта і смс-галасаванне падчас прамога эфіру ток-шоу («Наша 
жизнь»), і тэлефонныя званкі вядучым («Белорусское времечко»), і пісьмо-
заява з просьбай стаць удзельнікам тэлепраграмы («Жди меня. Беларусь», 
«Мой бизнес»), і магчымасць гледачу ў студыі ўзяць мікрафон і задаць 
пытанне герою («Что происходит»). Такім чынам, можна гаварыць пра 
новую форму вяшчання, узаемадзеянне тэлекамуніканта і тэлеаўдыторыі ў 
інтэрактыўным рэжыме – дыялогу, і вызначаць дыялагічнасць тэлевізійнага 
дыскурса як сучасную тэндэнцыю аўдыявізуальнай камунікацыі. Усе гэтыя 
інтэрактыўныя працэсы мадэфікуюць традыцыйны тэлевізійны дыскурс і 
змяняюць яго адпаведна новай камунікатыўнай сітуацыі.
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3. Маўленне адрасантаў і іх камунікатыўная інтэнцыя. Дыскурсны 
падыход уключае і вывучэнне маўлення адрасантаў. Як было адзначана 
раней, пры маналагічнай форме камунікацыі маўленне вядучых і журналістаў 
характарызуецца нарматыўнасцю і стрыманасцю. Адсутнасць спантаннай 
і нечаканай развязкі тэлепраграмы пры гэтым мінімальнае. Аднак пры 
дыялагічнай форме зносін тэлевізійны дыскурс, захоўваючы кадыфікаваную 
аснову моўных сродкаў, можа ўключаць і некаторыя гутарковыя кампаненты, 
якія будуць трансфармаваць тэлевізійную камунікацыю, загадзя акрэсленую 
і запланаваную аўтарамі праграмы. Безумоўна, суаднесенасць элементаў 
прастамоўнага маўлення і кадыфікаванай мовы залежыць ад жанру 
тэлепраграмы, адрасата і яго камунікатыўнай інтэнцыі, паколькі асноўная 
функцыя тэлебачання – уздзейнічаць на гледача і зрабіць яго максімальна 
блізкім да аўдыторыі. Менавіта імкненне тэлебачання «сцерці» межы паміж 
гаворачым і слухачом, запрасіць у студыю чалавека «з народа» прыводзіць 
да павелічэння на тэлебачанні размоўных элементаў і да зніжэння агульнай 
культуры маўлення.

Інтралінгвістычны складнік абумоўлівае не толькі кампазіцыйную 
структуру тэлевізійнага паведамлення, але і ўплывае на выбар моўных сродкаў 
і маўленчых паводзін адрасантаў у працэсе размовы. Такім чыным, пры выбары 
маўленчых стратэгій вялікая роля адводзіцца прагматычнай устаноўцы. Як 
лічыць В. Самусевіч, прагматычны кантэкст таксама ўплывае на ўзровень 
інтэрпрэтацыі слухачом медыяінфармацыі, калі «адрасат не толькі актыўна 
інтэрпрэтуе прадстаўлены вербальны і невербальны фрагмент, але і дае ім 
ацэнку» [5, с. 43]. Прагматычная ўстаноўка аўтара паведамлення мяняецца 
ў адпаведнасці ад камунікатыўнай сітуацыі і вызначае варыятыўнасць 
выбару моўных сродкаў і дыскурсіўных прыёмаў. Так, ад камунікатыўнага 
намеру героя праграмы залежаць маўленчыя паводзіны (гарманічныя або 
дызгарманічныя), якія ён будзе прымяняць у дачыненні да суразмоўцы 
і адрасата. Сукупнасць маўленчых паводзін і складае тэлевізійную размову, 
якая, у сваю чаргу, ўплывае на характар тэлевізійнага дыскурса.

Акрамя вышэй пералічаных фактараў, на тэлевізійны дыскурс уплываюць 
яшчэ і экстралінгвістычныя фактары, незалежныя ад зместу і тэматыкі 
тэлепраграмы. Так, на выбар тэматыкі праграмы і на характар асвятлення 
праблемы, на ўдзел запрошаных герояў і іх маўленчыя паводзіны будуць 
ускосна ўплываць, па-першае, ідэалагічная накіраванасць тэлеканала. Да 
прыкладу, на дзяржаўным тэлеканале ніколі няма праграм, у якіх былі 
б не вывераны факты з ненарматыўнай лексікай адрасантаў. Па-другое, 
тэлевізійны дыскурс залежыць і ад камунікатыўнай выхаванасці ўдзельнікаў, 
іх інтэлігентнасці і стрыманасці. Паколькі прадказаць зыход размовы і 
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маўленчыя паводзіны герояў праграмы падчас эфіру немагчыма, то адпаведна 
і паўплываць на тэлевізійны дыскурс вельмі цяжка. Нарэшце, пры тэлевізійнай 
размове трэба таксама ўлічваць маўленчыя традыцыі і менталітэт пэўнага 
народа, якія карэкціруюць маўленчыя зносіны. У прыватнасці, беларусы 
адметныя сваёй талерантнасцю, што адпаведна дазваляе тэлевізійны дыскурс 
скіраваць у пазітыўнае рэчышча для стварэння канструктыўнага дыялогу.

Такім чынам, тэлевізійны дыскурс – шматмерны вербальны складнік 
тэлевізійнай парадыгмы, функцыянаванне якога залежыць ад знешніх і 
ўнутраных фактараў аўдыявізуальнай камунікацыі. Ідэалагічны накірунак 
тэлевізійнага канала, яго культурная спецыфічнасць, маральна-этычная 
выхаванасць удзельнікаў, формы зносін у праграме, камунікатыўная інтэнцыя 
адрасантаў і іх маўленчыя паводзіны, а таксама іншыя кампаненты тэлевізійнай 
камунікацыі – усё гэта стварае сістэму інтра- і экстралінгвістычных фактараў, 
якія абумоўліваюць камунікатыўную сітуацыю, вызначаюць эфектыўнасць 
узаемадзеяння, забяспечваюць камунікатыўны баланс (ці дысбаланс) падчас 
зносін, тым самым фарміруюць камунікатыўна-прагматычную парадыгму 
тэлевізійнай камунікацыі. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИСКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ  
И КАРТИНЫ МИРА В БРИТАНСКОЙ,  

РУССКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ *
Рекламный дискурс современного общества апеллирует не только к ма-

териальным нуждам человека, он также поднимает проблемы социального 
характера, затрагивает духовные ценности. «Функционально-прагматическое 
назначение социальной рекламы – изменение (предполагаемое улучшение) 


