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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа 80 стр., 2 главы, 1 приложение, 2 иллюстрации, 

58 источников. 

Ключевые слова: ИНВЕКТИВА, ИНВЕКТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ, 

ИНВЕКТИВНЫЕ ТАКТИКИ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС, 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ, КОНФЛИКТ, 

КОНФЛИКТОГЕННОСТЬ. 

Объект исследования: политическая коммуникация как один из факторов 

публичной политики.  

Цель исследования: определить семантические и коммуникативно-

прагматические особенности инвективности в современной политической 

коммуникации. 

Методы исследования: дискурс-анализ, контекстуально-семантический 

анализ, метод классификации, стилистический анализ, метод интерпретации, 

статистический метод.  

Полученные результаты и их новизна. В работе представлены подходы к 

дефинированию таких понятий, как «политическая коммуникация», 

«конфликтогенность», «инвектива», «инвективная коммуникативная стратегия» 

и др. Предложены собственные определения инвективы и инвективной 

коммуникативной стратегии. Разработана структура инвективной 

коммуникативной стратегии в политической коммуникации, включающая две 

подстратегии и 6 коммуникативных тактик. Предлагается одна из первых 

стройных, систематизированных классификаций инвективных высказываний в 

политической коммуникации.  

Практическая значимость исследования и область применения. 

Разработанная модель инвективой коммуникативной стратегии может быть 

использована как методика исследования коммуникативного стиля, типичного 

для той или иной политической системы, в той или иной лингвокультуре 

(Западной, Восточной), или индивидуального стиля политика (Обамы, Трампа, 

Байдена, Джонсона и др.). Результаты исследования могут найти применение в 

преподавании практических и теоретических дисциплин, таких как 

психолингвистика, прагмалингвистика, социолингвистика, этнокультурология, 

психология речи, когнитивная психология и др. Экспериментальный корпус 

инвективных единиц может быть использован и расширен для системных 

междисциплинарных исследований в данной области. Настоящая работа 

является самостоятельным исследованием, достоверность результатов которого 

подтверждается научно обоснованной методикой исследования. 

 

 



SUMMARY 

 

Diploma project 80 pp., 2 chapters, 1 supplement, 2 figures, 58 sources.  

Keywords: INVECTIVE, INVECTIVE STRATEGY, INVECTIVE TACTICS, 

POLICY DISCOURSE, POLICY COMMUNICATION, CONFLICTOGENITY, 

CONFLICT. 

The object of the study: political communication as a factor of public policy. 

The aim of the research to determine the semantic and communicative-pragmatic 

peculiarities of invective in modern political communication. 

Methods used in the research: discourse analysis, semantic analysis, 

classification method, stylistic analysis, interpretation method, statistical method. 

The results obtained and their novelty. The paper introduces approaches to the 

definition of the notions of 'invective', 'invective communication strategy', 

'conflictogeneity', and 'political communication'. Own definitions of an 'inverective' 

and 'invective communicative strategy' are singled out. The structure of an invective 

communicative strategy in political communication has been developed, including 

two sub-strategies and 6 communicative tactics. One of the first coherent, 

systematized classifications of invective in political communication has been 

developed. The strategies and tactics of invective expressions are proposed and 

defined. 

The practical value of the research and spheres of application. The developed 

model of the communicative invective strategy can be used as a methodology for 

studying the communicative style typical of a political system in a particular 

linguistic culture (Western, Eastern), or the individual style of a politician (Obama, 

Trump, Biden, Johnson, etc.). The results of the research can be applied in practical 

and theoretical courses of psycholinguistics, sociolinguistics, ethnocultural studies, 

psychology of speech, cognitive psychology, etc.  The experimental corpus of 

invective units can be used and expanded for fundamental research on the subject of 

invective in political communication. The results of the research can be used as a 

basic classification of invective strategies and tactics in political communication. This 

work is an independent study, the results’ validity of which is confirmed by the 

scientifically grounded research technique. 

 

 

 

 

 

 

  



РЭФЕРАТ 

 

Дыпломная праца 80 стар., 2 главы, 1 дадатка, 2 ілстрацыі, 58 крыніц. 

Ключавыя словы: ІНВЕКТЫВА, ІНВЕКТЫВНАЯ СТРАТЭГІЯ, 

ПАЛIТЫЧНЫ ДЫСКУРС, ПАЛIТЫЧНАЯ КАМУНIКАЦЫЯ, КАНФЛIКТ, 

КАНФЛIКТАГЕННАСЦЬ. 

Аб'ект даследавання: палiтычная камунiкацыя як адзiн з фактараў 

публічнай палітыцы.  

Мэта даследавання: вызначыць семантычныя і камунікатыўна-

прагматычныя асаблівасці інвектывнасці ў сучаснай палітычнай камунікацыі. 

Метады даследавання: дыскурс-аналіз, семантычны аналіз, метад 

класіфікацыі, стылістычны аналіз, метад інтэрпрэтацыі, статыстычны метад. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна. У працы прадстаўлены падыходы да 

дэфініравання паняццяў 'інвектыва', 'інвективная камунікатыўная стратэгія', 

'канфліктагеннасць', 'палітычная камунікацыя'. Вылучаныя ўласныя вызначэння 

'інвектывы' і 'інвектывнай камунікатыўнай стратэгіі'. Распрацавана адна з 

першых сістэматызаваных класіфікацый інвектывных адзінак у палітычнай 

камунікацыі. Распрацавана структура iнвектывнай камунікатыўнай стратэгіі ў 

палітычнай камунікацыі, якая ўключае дзве падстратэгii і 6 камунікатыўных 

тактык. Прапанаваны і дэфініраваны стратэгіі і тактыкі інвектывных выразаў. 

Практычная значнасць даследавання і вобласць прымянення. 

Распрацаваная мадэль інвектывнай камунікатыўнай стратэгіі можа быць 

выкарыстана як методыка даследавання камунікатыўнага стылю, тыповага для 

той ці іншай палітычнай сістэмы, у той ці іншай лiнгвакультуры (Заходняй, 

Усходняй), або індывідуальнага стылю палітыка (Абамы, Трампа, Байдэна, 

Джонсана і інш.). Вынікі даследавання могуць знайсці прымяненне ў 

практычных і тэарэтычных курсах псіхалінгвістыкі, сацыялінгвістыка, 

этнакультуролагам, псіхалогіі прамовы, кагнітыўнай псіхалогіі і інш. 

Эксперыментальны корпус інвектывных адзінак можа быць выкарыстаны і 

пашыраны для дэталѐвага даследавання на тэму інвектывы ў палітычнай 

камунікацыі. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ў якасці базіснай 

класіфікацыі інвектывных стратэгій і тактык палітычнай камунікацыі. Далзеная 

праца з'яўляецца самастойным даследаваннем, дакладнасць вынікаў якога 

пацвярджаецца навукова абгрунтаванай методыкай даследавання. 
 


