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ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ:

УДК 811.111 “Проблеми лінгвокомунікативістики, дискурсології та
прагмалінгвістики”
ДИСКУРСИВНІ СТАНДАРТИ
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НАУКИ

Ільченко Ольга Михайлівна,
д-р філол. наук, проф.
Цент р наукових дослідж ень т а викладання іноземних мов НАН України
Розглянуто основні моделі реалізації дискурсивних стандартів англо-американської наукової прози як
уніфікованих мовленнєвих конвенцій на структурно-архітектонічному та інтерперсонально-риторичному
рівнях, виходячи зі специфіки втілення англо-американського інтелектуального стилю. Увагу зосереджено на
аналізі маркерів лінеарності, компресії, елементах англійського наукового лексикону та особливостях
авторського “я”. Наведено типові дискурсивні моделі та шаблони англомовного наукового дискурсу як
інституційного на матеріалі складових підрозділів англійської експериментальної наукової статті.
Ключові слова: інтелектуальний стиль; науковий дискурс; дискурсивний стандарт; дискурсивна
модель; лінеарність; компресія, авторське “я”, науковий лексикон.
Ильченко О.М., д-р филол. наук, проф.
Центр научных исследований и преподавания иностранных языков НАН Украины
Дискурсивные стандарты современного английского языка науки
Рассмотрены основные модели реализации дискурсивных стандартов англо-американской научной
прозы как унифицированные речевые конвенции на структурно-архитектоническом и интерперсональнориторическом уровнях, исходя из специфики реализации англо-американского интелектуального стиля.
Внимание акцентируется на анализе маркеров линеарности, компрессии, элементах английского научного
лексикона и особенностях авторского “я”. Приведены типичные дискурсивные модели и шаблоны
англоязычного научного дискурса как институционного на материале основных разделов английской
экспериментальной научной статьи.
Ключевые слова: интеллектуальный стиль; научный дискурс; дискурсивный стандарт; дискурсивная
модель; линеарность; компрессия, авторское “я”, научный лексикон.
Ilchenko O.M., PhD., full professor
Academy of Sciences, Center of Scientific Researches and Teaching Foreign Languages
Discourse Standards of Contemporary English Language of Science
The present paper addresses basic discourse models that reflect discourse standards of the English language
of science. Such standards involve two types of conventional linguistic devices: structural (architectonic) and
interpersonal that express the so-called Anglo-American intellectual style. Emphasized here are linearity and
compression devices, specific lexical bundles, and conveying authorial voice in English scientific discourse. Typical
standardized discourse models, academic vocabulary, and formulaic language are elucidated. Relevant templates are
suggested for writing experimental articles within the framework of the language of science as institutional type of
discourse.
Key words: intellectual style; scientific discourse; discourse standard; discourse model; linearity;
compression; authorial voice; academic vocabulary.

Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими та практичними завданнями, аналіз останніх
наукових публікацій з теми дослідження, її актуальність).
Потенційно можливим є існування периферійних стилів. Так,
скандинавський стиль належить до проміжних між тевтонським та саксонським
[Connor 1997, 419-422; Galtung 1985]. Важливою ознакою інтелектуального
стилю є співвідношення автор – читач, власне writer responsibilty VS reader
responsibility [Hinds 1987, 141].

Об’єкт і предмет, мета і завдання дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки та перспективи подальших розвідок.
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