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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Дисертацію присвячено вивченню мовної особистості персонажа 

серійного вбивці на матеріалі американської прози ХХ століття. 

Антропоцентричний напрям сучасних лінгвістичних розвідок сприяв зростанню 

інтересу до теорії мовної особистості, оскільки в центрі досліджень 

знаходиться людина з усіма її психологічними станами, формами соціальної 

поведінки та культурної діяльності. Така багатогранність поняття мовної 

особистості пояснює існування різних підходів до його вивчення.  

Представники лінгводидактичного підходу (П. Берточіні, E. Костанцо, 

Н. Хорнбергер, Є. Архипова, Г. Богін, А. Ворожбитова та інші) вивчають мовну 

особистість, враховуючи різні форми комунікативного процесу. У 

лінгвокультурології (С. Воркачов, В. Маслова, Є. Саліхова) мовну особистість 

розглядають урахувавши національно-культурну специфіку, що виявляється у 

мовленні, у вмінні користуватись загальноприйнятими формулами 

мовленнєвого етикету і правильному застосуванні мовних засобів відповідно до 

комунікативної ситуації. У рамках соціолінгвістики (Р. Белл, М. Шведчикова, 

Л. Крисін) мовну особистість моделюють із позиції, яку вона займає в соціумі. 

При психолінгвістичному підході (М. Ляпон, В. Карасик, Ю. Караулов, 

С. Сухих) увага зосереджується на зв’язку мови із мисленням та психологічним 

станом мовця. Психолінгвістичний підхід також дає можливість зрозуміти 

характер та світогляд комуніканта завдяки різним рівням та ознакам його 

дискурсу, а також завдяки врахуванню особливостей впливу на трактування 

повідомлення невербальної поведінки, що є особливо ефективним при вивченні 

специфічних мовних особистостей серійних убивць.   

Актуальність дисертації полягає у науковій необхідності й доцільності 

дослідження мовної репрезентації персонажа серійного вбивці в американських 

художніх творах ХХ століття, який привернув лише обмежену увагу філологів, 

а також тенденцією до застосування міждисциплінарних знань, зокрема 

психолінгвістичних, у мовознавчих розвідках.  

Зв’язок роботи із науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 



англійської філології факультету іноземних мов ДВНЗ «Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника» (тему затверджено 

вченою радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» протокол № 5 від 25.04.2012 р., тему уточнено вченою 

радою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» протокол № 8 від 30.08.2018 р.). Проблематика дисертації входить 

до кола питань, які досліджуються на кафедрі англійської філології ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у межах 

держбюджетної наукової теми Міністерства освіти і науки України 

«Концептуальна та мовна картини світу» (номер державної реєстрації 

0113U001963).  

Метою роботи є здійснення комплексного дослідження мовної 

особистості персонажа серійного вбивці в американській прозі ХХ століття. 

Відповідно до поставленої мети було окреслено таке коло завдань: 

 проаналізувати теоретичну базу дослідження мовної особистості та 

психолінгвістичного підходу до її вивчення; 

 розробити методичну основу дослідження мовної особистості персонажа 

серійного вбивці; 

 дослідити структуру мовної особистості персонажа серійного вбивці на 

вербально-семантичному, лінгвокогнітивному та мотиваційному рівнях; 

 охарактеризувати ознаки мовної особистості на експонентному, 

субстанціональному та інтенціональному рівнях; 

 розкрити психолінгвістичні особливості персонажів серійних убивць через 

визначення коефіцієнтів агресивності, лексичного різноманіття та емболії; 

 описати невербальну поведінку мовної особистості персонажа серійного 

вбивці. 

Об’єктом дослідження є мовна особистість персонажа серійного вбивці в 

американській прозі ХХ століття. 

Предметом наукового аналізу виступають вербально-семантичний, 

лінгвокогнітивний та мотиваційний рівні структури мовної особистості 

персонажа серійного вбивці, мовні ознаки на експонентному, 



субстанціональному та інтенціональному рівні та невербальні засоби 

вираження психічного стану персонажа серійного вбивці. 

Матеріалом дослідження слугували 14 художніх творів американської 

літератури ХХ століття загальною кількістю 4 265 сторінок, із яких було 

виокремлено 8 персонажних дискурсів.  

Методологічне підґрунтя дисертації базується на теорії мовної 

особистості, а також включає поняття та методики, розроблені лінгвістикою та 

психолінгвістикою для вивчення дискурсу персонажа художнього твору. 

Методи дослідження, зумовлені метою, завданнями та фактичним 

матеріалом, охоплюють: метод індукції (для формулювання висновків на 

основі аналізу конкретного матеріалу та ілюстрування теоретичних положень 

мовними прикладами), метод дедукції (для з’ясування окремих особливостей 

функціонування мовної особистості персонажа серійного вбивці, виходячи із 

загальних положень дискурсології щодо теорії мовної особистості); системно-

функційний аналіз (для систематизації та узагальнення особливостей 

функціонування невербальних компонентів у дискурсі персонажів серійних 

убивць), метод лексико-семантичного аналізу (для дослідження особливостей 

мовних номінацій); метод семантичних полів (для визначення тематичної 

приналежності мовних одиниць і їхнього поділу в межах мікрополів); 

структурний метод (для виокремлення одиниць аналізу, їх класифікації та 

інтерпретації); процедуру кількісних підрахунків (для підрахунку кількості 

лексичних одиниць кожного із семантичних полів та інших даних); 

порівняльний метод (для порівнянь аналізу семантичного складу дискурсу 

персонажів); процедуру реконструкції концептуальної метафори (для вивчення 

концептуальних метафор); метод контент-аналізу (для формування 

емпіричної теорії дослідження, систематизації та ілюстрації гіпотез стосовно 

концептуальних метафор); метод інтент-аналізу (для дослідження намірів 

персонажів серійних убивць у процесі спілкування з метою визначити їх 

комунікативну роль у процесі спілкування); описовий метод (для пояснення 

особливостей та функціонування різних мовних одиниць у контексті 

комунікативної ситуації, що стали визначними для формування мовних ознак 



персонажів серійних убивць); метод дискурс-аналізу (для визначення 

прихованої мотивації мовного вибору, який здійснюється мовною особистістю 

для певної психологічної чи соціальної мети, а також для обґрунтування 

важливих екстралінгвістичних чинників), психографологічний метод (для 

психолінгвістичної характеристики дискурсу персонажа серійного вбивці). 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що в роботі 

вперше розкрито структуру мовної особистості персонажа серійного вбивці з 

урахуванням семантичних полів на вербально-семантичному рівні, 

концептуальних метафор на лінгвокогнітивному, комунікативних ролей – на 

мотиваційному та її основних мовних ознак на експонентному, 

субстанціональному та інтенціональному рівнях. У дисертації вперше описано 

дискурс персонажа серійного вбивці в контексті психолінгвістичного підходу. 

Новим є дослідження ролі екстралінгвістичних чинників, зокрема невербальної 

поведінки персонажа художнього твору, у процесі формування цієї мовної 

особистості.  

Згідно з метою та завданням дослідження, на захист виносяться такі 

положення: 

1. Мовну особистість персонажа серійного вбивці на вербально-

семантичному рівні репрезентовано семантичними полями (СП): СП «Розумова 

діяльність», СП «Психологічні потреби» та СП «Фізіологічна активність та 

безпека». СП «Фізіологічна активність та безпека» є найчисленнішим у 

мовленні більшості персонажів, що збігається із дослідженням мови реальних 

серійних вбивць, проведеним американським психолінгвістом Дж. Хенкоком. 

СП «Розумової діяльності» також є частотним і вказує на високе IQ, а незначна 

кількість слів із висловленням емоцій відповідає гіпотезі Х. Клеклі про «маску 

нормальності», яку одягають серійні вбивці. 

2. На лінгвокогнітивному рівні мовна особистість персонажа серійного 

вбивці висловлює свою думку про важливі поняття через концептуалізацію цих 

понять. На цьому рівні розглянуто структурні, онтологічні та просторові 

концептуальні метафори з метою збагнути світогляд персонажа серійного 

вбивці та зрозуміти його оцінку навколишнього середовища.  



3. На мотиваційному рівні висвітлюються наміри мовної особистості 

персонажа серійного вбивці через виконання певних комунікативних ролей у 

процесі інтеракції зі співрозмовником. Персонажі серійних убивць виконують 

категоріальну роль убивці у спілкуванні зі своїми жертвами; оперативні ролі 

мислителя, жартівника та господаря становища, що вказують на тенденцію до 

філософських роздумів, привертання уваги за допомогою жартів чи іронії та 

спроби контролювати те, що відбувається навколо; споріднені комунікативні 

ролі батька (матері у переносному значенні), друга. 

4. На експонентному, змістовому та інтенціональному рівнях мовна 

особистість персонажа серійного вбивці виявляє егоцентризм, переконаність у 

власній правоті, тенденцію до використання менасивів та директивів та вміння 

чітко оформлювати думки, що характеризує її як авторитарну мовну 

особистість. 

5. У психолінгвістичній характеристиці дискурсу персонажів серійних 

убивць через коефіцієнти дієслівності, емболії та лексичного різноманіття 

виявляється агресивність, красномовство, високі інтелектуальні здібності, що 

відповідає характеристиці реальних серійних убивць і підтверджує 

правдоподібність змалювання цього образу в проаналізованих художніх творах. 

6. Екстралінгвістичні чинники, зокрема невербальна поведінка мовної 

особистості персонажа серійного вбивці, вказують на розбіжність між 

вербальним та невербальним компонентами, що може свідчити про 

брехливість, лицемірність та нещирість мовця. 

Теоретичне значення проведеного дослідження полягає в комплексному 

аналізі мовної особистості персонажа художнього твору із урахуванням 

екстралінгвістичних чинників, що сприяє розвитку загальної теорії мовної 

особистості; у поданні психолінгвістичної характеристики дискурсу персонажа 

серійного вбивці, а також у вивченні ролі невербальної поведінки мовної 

особистості. Основні результати дослідження є внеском в аналіз дискурсу, 

когнітивну лінгвістику, зокрема в теорію концептуальної метафори, а також 

сприяють розвитку міждисцплінарних зв’язків, зокрема лінгвістики і 

психології.  



Практичне значення роботи зумовлюється можливістю застосування її 

основних результатів у викладанні курсу лексикології англійської мови 

(розділи «Лексична семантика», «Семантична сполучуваність слів»), у 

спецкурсах з дискурсології (розділ «Теорія мовної особистості»), когнітивної 

лінгвістики (розділ «Теорія концептуальної метафори»), психолінгвістики, 

інтерпретації тексту та наукових дослідженнях, що стосуються теорії мовної 

особистості та моделювання персонажного мовлення. Результати дослідження 

можуть використовуватись при написанні курсових, дипломних, магістерських 

і кандидатських дисертацій з інтерпретації художнього тексту.  

Апробація. Окремі положення та основні результати дослідження 

апробовано на шістьох наукових конференціях: Міжнародній конференції 

«Актуальні проблеми перекладознавства та романо-германської філології» 

(м. Чернівці, 2014 р.),  VIII Міжнароднії науково-практичній конференції 

«Мови і світ: дослідження та викладання» (м. Кіровоград, 2014 р.) 

VIІI Міжнародній науковій конференції «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (м. 

Запоріжжя, 2016 р.), Міжнародній науковій конференції «Перекладознавство та 

міжкультурна комунікація» (м. Херсон, 2016 р.), ІІІ Міжнародній науковій 

конференції «Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і 

міжкультурної комунікації» (Івано-Франківськ, 2016 р.), Міжнародній 

міждисциплінарній науково-практичній конференції «Текст у 

медіакультурному просторі» (Івано-Франківськ, 2018 р.), а також на щорічних 

науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу 

факультету іноземних мов Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника (Івано-Франківськ, 2013–2017 рр.).  

Публікації. Отримані результати дисертації висвітлено в 8 друкованих 

працях, 5 з яких опубліковано у фахових наукових виданнях України, 1 – за 

кордоном, 2 – у матеріалах наукових конференцій.  

Особистий внесок здобувача.  За характером виконання робота є 

одноосібним дослідженням. Теоретичні положення, висновки та наукові 

результати, викладені в дисертації отримані самостійно і є відображеними в 

опублікованих працях.  



Обсяг і структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів із висновками, загальних висновків, списків використаної літератури, 

лексикографічних джерел та джерел ілюстративного матеріалу, двох додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 233 сторінки, обсяг основного тексту – 183 

сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі з’ясовано мету, завдання, об’єкт, предмет дисертації, 

обґрунтовано актуальність проведеного дослідження, методи, зв’язок із 

науковими темами, сформульовано новизну, теоретичне та практичне значення 

роботи, визначено матеріал, подано відомості про апробацію роботи, публікації 

та положення, винесені на захист.  

 У першому розділі «Теоретичні засади дослідження мовної 

особистості персонажа серійного вбивці» проаналізовано актуальні 

дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців, що стосуються теорії мовної 

особистості, персонажного дискурсу та психолінгвістичної характеристики 

мовної особистості, у тому числі й невербальної поведінки персонажа 

художнього твору для створення необхідної теоретичної бази нашої наукової 

розвідки.   

До проблем теорії мовної особистості зверталось багато лінгвістів, серед 

яких І. Горєлов, Г. Богін, М. Ляпон, Ю. Караулов, В. Красних, О. Сиротініна, 

С. Сухих, В. Карасик, Ю. Сорокін, А. Приходько, К. Сєдов, М. Полюжин, 

О. Селіванова, І. Голубовська, проте єдиного визначення поняття «мовна 

особистість» і досі не існує. Узагальнюючи різні підходи та трактування 

поняття мовної особистості, визначаємо його як складний та багатовимірний 

феномен, що позначає індивіда, який володіє певними комунікативними 

здібностями і за допомогою вербальних та невербальних засобів виражає 

власний досвід та знання.  

Аналіз персонажного дискурсу здійснено згідно з концепцією мовної 

особистості, запропонованої Ю. Карауловим, який виокремив три рівні 



дослідження структури мовної особистості: 1) лексико-семантичний рівень, що 

описує та фіксує лише індивідуальні відмінності на фоні конкретної мовної 

будови; 2) лінгвокогнітивний, що здійснює реконструкцію мовної моделі світу 

на основі створених текстів індивіда; 3) мотиваційний рівень, що вивчає 

життєві цінності та мотиви мовця в комунікативному процесі. Структуру 

мовної особистості доповнюють мовні ознаки, які С. Сухих пропонує вивчати 

на експонентному, змістовому та інтенціональному рівнях.  

Вивчення мовної особистості персонажа серійного вбивці у нашій роботі 

включає також екстралінгвістичні чинники, до яких відноситься і невербальна 

комунікація. Л. Солощук розглядає невербальний компонент комунікації як 

«набір немовних компонентів функційно-динамічного характеру, які мовець 

відтворює в результаті фізичної (жестово-рухової та голосової) діяльності і 

використовує поряд із вербальними засобами через набуття ними 

комунікативної значущості у процесі спілкування». Беремо за основу її 

трактування невербального компонента у нашому дослідженні невербальної 

поведінки персонажа серійного вбивці, що також розширює інформацію про 

психічний стан мовця під час мовлення і може слугувати підтвердженням чи 

запереченням його вербального вираження думки. 

У другому розділі «Методологія і методика дослідження мовної 

особистості персонажа серійного вбивці в американському художньому 

дискурсі ХХ століття» описано етапи проведеної роботи та використані 

методи, що сприяли ефективності та результативності наукової розвідки. 

Застосовані методологія і методика окреслюють специфіку комплексного 

дослідження мовної особистості персонажа серійного вбивці. Для вирішення 

дослідницьких завдань використовувались фундаментальні, загальнонаукові та 

конкретно наукові принципи, а також система певних методів і технік, що були 

трансформовані в площину дослідження мовної особистості персонажа 

серійного вбивці.  

Методику дослідження мовної особистості застосовано на всіх етапах 

роботи. На кожному окремому етапі використані методи, які вважаємо 

найефективнішими для вирішення поставлених завдань. При вивченні 



вербально-семантичного рівня мовної особистості використовувались методи 

семантичних полів, метод лексико-семантичного аналізу та структурний метод, 

що дозволило отримати інформацію про фонові знання мовної особистості 

персонажа серійного вбивці і зробити висновок щодо життєвих пріоритетів, 

відображених у мові персонажів. 

Процедуру реконструкції концептуальної метафори було застосовано для 

дослідження лінгвокогнітивного рівня мовної особистості персонажа. Обрана 

методика допомогла у побудові та аналізі концептуальних метафор і створенні 

картини світобачення персонажа серійного убивці. Метод інтент-аналізу сприяв 

вивченню мотиваційної системи мовлення персонажів серійних убивць, а 

дискурс-аналіз допоміг розкрити мотивацію мовного вибору, який 

здійснюється мовною особистістю персонажа серійного вбивці з урахуванням 

психологічних та соціальних чинників. Ці методи дозволили також вивчити 

невербальну поведінку персонажів як важливий екстралінгвістичний аспект 

дослідження в цілому. 

Психолінгвістичні методи завдяки підрахункам певних коефіцієнтів 

допомогли зробити висновки про рівень агресивності мовлення, засміченості чи 

красномовства мовної особистості, що було важливо для створення цілісного 

портрета персонажа серійного убивці.  

У третьому розділі «Дискурсивні особливості мовної особистості 

персонажа серійного вбивці в американському художньому дискурсі ХХ 

століття» проаналізовано вербально-семантичний, лінгвокогнітивний та 

мотиваційний рівні мовної особистості серійного вбивці, а також досліджено її 

мовні ознаки на експонентному, змістовому та інтенціональному рівнях. 

При дослідженні лексико-семантичного рівня дискурсу персонажа 

серійного вбивці розглянуто семантичні поля, які є найпоширенішими у мові 

персонажів для того, щоб отримати основну інформацію про мовця. Для 

більшої продуктивності аналізу лексикон персонажів поділено на три СП: 

СП «Розумова діяльність», СП «Психологічні потреби» та СП «Фізіологічна 

активність та безпека». За основу поділу на вищезазначені СП була взята 

ієрархія потреб за теорією Маслоу. Ми включили безпеку до групи 



фізіологічних потреб, оскільки ці ланки тісно пов’язані; любов, повага та 

самореалізація були об’єднані у групу психологічних потреб і третьою новою 

групою стала ментальна діяльність персонажів, яка є важливою для визначення 

ролі інтелекту в їх житті. Оскільки фокус дослідження був зосереджений на 

власне словах, які виражають ці потреби, то три основні СП були поділені на 

мікрополя (МП), які вербалізують згадані потреби (рис. 1).  

 
Рис. 1. Вербально-семантичний рівень мовної особистості персонажа серійного 

вбивці 
 

Проаналізувавши ці СП у дискурсі персонажів серійних убивць, ми 

виявили, що СП «Фізіологічна активність та безпека» є найчисленнішим у 

мовленні більшості персонажів (44%), що збігається із дослідженням мови 

реальних серійних вбивць, проведеним американським психолінгвістом 

Дж. Хенкоком. СП «Розумової діяльності» також є частотним (40%) і вказує на 

високе IQ, а незначна кількість слів із висловленням емоцій (16%) відповідає 

гіпотезі Х. Клеклі про «маску нормальності», яку одягають серійні вбивці.  

На лінгвокогнітивному рівні дослідження розглянуті структурні, 

онтологічні та просторові концептуальні метафори з метою збагнути світогляд 

персонажа серійного вбивці та зрозуміти його оцінку навколишнього 

середовища. Серед структурних метафор виокремлено: MURDER IS 

PLEASURE, MURDER IS THEATRE, MURDER IS A GAME. Ці метафори 
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зумовлені перенесенням якостей різних явищ та предметів на поняття вбивства 

й ілюструють ставлення персонажа до цього процесу. Наприклад, 

концептуальна метафора MURDER IS THEATRE описує процес убивства через 

лексику, пов’язану із театральною діяльністю. Персонаж роману Дж. 

Петтерсона “Along Came a Spider” Гарі Сонеджі поводиться як актор із своєю 

жертвою: “I played Mommy Terror for little Maggie. I sounded the way Mommy T. 

used to sound at the basement door in our house. ‘Stopyercryin’… Shaddup. 

Shaddup, you spoiled little bunion!’ That scared her pretty good, I’ll tell you”. Він 

грає роль для того, щоб налякати свою жертву перед вбивством, і навіть 

намагається наслідувати фонові звуки для досягнення кращого ефекту. Гарі 

також звертається до театру, маючи на увазі тортури: “I’ll come back and kill 

you, but nicely—no theatrics”. Судячи із концептуальних метафор, ставлення до 

вбивства є позитивним, оскільки асоціюється у персонажів із задоволенням та 

розвагами, такими як ігри чи театр.  

Серед онтологічних метафор знаходимо: THE MIND IS A MACHINE, THE 

MIND IS A THING, LIFE IS A CONTAINER, LIFE IS A THING, DEATH IS A 

PERSON. Із цих метафор випливає, що персонажі відчувають здатність 

контролювати свій розум, а також ставлять смерть вище, ніж життя, оскільки 

життя концептуалізується через предмети, а смерть персоніфікується. 

Орієнтаційні метафори, такі як GOOD IS UP, BAD IS DOWN; HAPPY IS UP, 

SAD IS DOWN; HAVING CONTROL Or FORCE IS UP, BEING SUBJECT TO 

CONTROL Or FORCE IS DOWN розташовують добро вище, ніж зло, що вказує 

на усвідомлення персонажами серійних убивць неправильності їх вчинків. 

На мотиваційному рівні на передній план виносяться комунікативні ролі, 

що вказують на те, як комунікативна поведінка впливає на мотиви та наміри 

мовної особистості у процесі спілкування. Персонажі серійних убивць 

виконують категоріальну роль убивці у спілкуванні із жертвами та інші 

категоріальні ролі, що визначаються їх соціальним статусом та професією 

(лікар, репортер, директор тощо). Характерними ознаками комунікативної ролі 

вбивці є використання менасивів, порушення принципів ввічливості, 

агресивний характер висловлювань, присутність нецензурної лексики, 



приниження адресата. Домінантною є маніпулятивна стратегія спілкування. 

Наприклад: “I warn you, Paul. If whoever that is hears something — or even if I 

hear something and think he might have heard something — I will kill him, or them, 

then you, then myself”. Енні Вілкес (роман Стівена Кінга “Misery”) часто 

використовує менасиви з метою залякування жертви.  

Персонажі також виконують такі оперативні ролі, як: роль мислителя, 

жартівника та господаря становища. Ці ролі вказують на тенденцію до 

філософських роздумів, привертання уваги за допомогою жартів чи іронії та 

спроби контролювати те, що відбувається навколо. Серед споріднених 

комунікативних ролей виокремлюємо роль батька (матері у переносному 

значенні), друга, ворога. У першому випадку проявляється повчання 

(здебільшого у спілкуванні із жертвами), у другому – бажання увійти в довіру, а 

третя роль виникає у конфліктних ситуаціях і вказує на агресивність характеру 

мовної особистості. 

Структура мовної особистості персонажа серійного вбивці є повнішою при 

врахуванні дискурсивних ознак за концепцією С. Сухих, який пропонує 

розглядати дискурс мовної особистості на експонентному, змістовому та 

інтенціональному рівнях. На експонентному рівні мовна особистість персонажа 

серійного вбивці проявляє як дискурсивну активність (Енні Вілкес, Том Ріплі, 

Ганнібал Лектор та Адам Клейборн), яка характеризується переважанням 

дієслівних форм та мовних конструкцій активного стану і характеризує 

персонажів як рішучих і незалежних від оточення, так і дискурсивну пасивність 

(Норман Бейтс, Патрік Бетмен, Хенк Гіббс і Гарі Сонеджі), що свідчить про 

споглядацький характер мовця. Щодо мовних ознак впевненості та 

невпевненості, то впевненість дискурсу проявляють ті ж персонажі, що були 

активними, у той час як невпевненість притаманна пасивним серійним вбивцям.  

Мовна особистість персонажа серійного вбивці на змістовому рівні 

характеризується деталізацією та конкретністю, а також аналітичністю 

дискурсу. До прикладу слова Тома Ріплі: “I have a watercolour. Done by my wife. 

I thought perhaps a narrow dark-brown frame, a mat - say, two and a half inches at 

the widest, at the bottom”. Речення є лаконічними, усі необхідні факти для 



вибору рамки для картини враховані. Наявність деталізації свідчить про 

аналітичний характер дискурсу персонажа. Два винятки (Гарі Сонеджі та 

Норман Бейтс), які характеризуються синтетичністю та абстрактністю 

дискурсу, виражають філософський напрям думок.  

На інтенціональному рівні комунікативна ситуація визначає 

гумористичність чи буквальність висловлюваного дискурсу мовної особистості 

персонажа серійного вбивці і коли тема стосується злочину, то спостерігається 

тенденція до буквальності. Дискурс персонажів характеризується часто 

конфліктною поведінкою, проте кооперативний напрям спілкування теж 

присутній, що свідчить про соціальну адаптацію та приховування власної 

агресії під маскою ввічливості. Ознаки директивності та центрованості 

дискурсу вказують на егоцентризм персонажа та бажання здійснювати 

контроль над усіма аспектами життя. 

У четвертому розділі «Психолінгвістичний аспект вивчення мовної 

особистості персонажа серійного убивці» охарактеризовано психолінгвістичні 

особливості дискурсу персонажа із залученням коефіцієнтів емболії, 

агресивності та лексичного різноманіття, а також проведено аналіз 

невербальної поведінки досліджуваної мовної особистості. 

Психолінгвістичний підхід до вивчення дискурсу мовної особистості 

розглядає лінгвістичні та екстралінгвістичні чинники, які дають можливість 

охарактеризувати мовну поведінку та змоделювати структуру свідомості 

учасника комунікації. У процесі дослідження дискурсу за допомогою 

психографологічного методу виведено коефіцієнти лексичного різноманіття, 

агресивності та емболії, а також розглянуто структуру речень у висловлених 

повідомленнях.  

Коефіцієнт лексичного різноманіття в дискурсі персонажів є середнім та 

високим (14–17), що свідчить про добре володіння словниковим запасом мови, 

а також про високий інтелектуальний рівень мовної особистості. Коефіцієнт 

агресивності, для визначення якого брався до уваги кількісний показник 

дієслів, варіює від 17 до 23, що є високим і може свідчити про агресивний 

характер мовної особистості, а також про її рішучість і деякою мірою про 



нервове збудження. Коефіцієнт емболії в більшості персонажів високий (5–7), 

що ілюструє середній або низький рівень культури мовлення. Оскільки 

виведені у процесі психолінгвістичного аналізу ознаки персонажів збігаються із 

характеристикою реальних серійних убивць, відзначаємо правдоподібність у 

створенні образів серійних убивць у творах американської літератури ХХ 

століття. 

У процесі психолінгвістичного дослідження дискурсу важливо також 

врахувати результати вивчення невербальної поведінки мовної особистості 

персонажа серійного вбивці, оскільки мова тіла суттєво впливає на зміст 

повідомлення. Найчастотнішими невербальними компонентами в дискурсі 

персонажів серійних убивць є кінесичні (43 %). Завдяки жестам персонажі 

виражають свої вимоги до співрозмовників, згоду чи не згоду із 

комунікативним партнером, доповнюють вербальне повідомлення, а також 

проявляють свій внутрішній стан. Просодичні компоненти (37 %) за 

чисельністю на другому місці і допомагають виявити таку ознаку, як 

інтровертність мовної особистості, що проявляється в обмовках та частих 

паузах персонажів. Ось приклад із дискурсу Патріка Бетмена (роман Брета 

Істона Елліса “American Psycho”): «I'll have a decapitated coffee also,» I say 

absently, before catching myself. «I mean… decaffeinated». Вибір кави 

відбувається на підсвідомому рівні, Патрік завжди п’є каву без кофеїну 

«decaffeinated» і тому він не «включає мозок», роблячи свій вибір, і в результаті 

виходить обмовка «decapitated» (обезголовлений). Тобто його думки в цей 

момент зайняті жорстокими злочинами або планами щодо цих злочинів. 

Проксемічний невербальний компонент (20 %) у дискурсі персонажів серійних 

убивць служить здебільшого засобом втілення негативного налаштування 

(погроз, залякування). 

У загальних висновках викладено основні результати теоретичного та 

практичного дослідження мовної особистості персонажа серійного вбивці та 

окреслено подальші перспективи дослідження. 

 

ВИСНОВКИ 



Мовна особистість – це  складний та багатовимірний феномен, що 

позначає індивіда, який володіє певними комунікативними здібностями і за 

допомогою вербальних та невербальних засобів виражає власний досвід та 

знання.  

Дослідження лексико-семантичного рівня мовної особистості персонажа 

серійного убивці виявило тенденцію до використання персонажами у 

переважаючій кількості лексики на позначення фізіологічної активності, що є 

ознакою того, що на першому місці такої мовної особистості знаходиться 

задоволення потреб організму. На лінгвокогнітивному рівні дискурсу 

персонажів серійних убивць встановлено, що вбивство для багатьох із них 

концептуалізується як гра, театр, задоволення. Крім цього, персонажі серійних 

убивць розглядають розум, як кероване явище; применшують значення життя, 

прирівнюючи його до неживого предмета. Мотиваційний рівень дискурсу 

персонажів серійних убивць вказує на те, що персонажі у процесі спілкування 

виконують комунікативні ролі убивці, мислителя, жартівника, господаря 

становища та друга. 

Дослідження структури мовної особистості доповнюється 

характеристикою мовних ознак, запропонованих С. Сухих, який розділяє аналіз 

дискурсу мовної особистості на експонентний, змістовий та інтенціональний 

рівні. На експонентному рівні мовна особистість персонажа серійного вбивці не 

є однозначною: Енні Вілкес, Том Ріплі, Ганнібал Лектор та Адам Клейборн 

виявляють дискурсивну активність, яка характеризується переважанням 

дієслівних форм та мовних конструкцій активного стану. Така ознака дискурсу 

характеризує персонажів як таких, що діють, і меншою мірою залежать від 

оточення. Норман Бейтс, Патрік Бетмен, Хенк Гіббс і Гарі Сонеджі поводяться 

пасивно, що свідчить про їх споглядацький характер. На цьому рівні також 

відрізняються і ознаки впевненості та невпевненості, де впевненість дискурсу 

проявляють ті персонажі, що були активними, у той час як невпевненість 

притаманна пасивним серійним вбивцям.  

На субстанціональному рівні мовна особистість персонажа серійного 

вбивці здебільшого вдається до деталізації та конкретності, а також 



аналітичності. На інтенціональному рівні гумористичність чи буквальність 

висловлюваного повідомлення залежить від комунікативної ситуації. Ознаки 

директивності та центрованості дискурсу вказують на бажання здійснювати 

контроль над усім та усіма, а також на егоцентризм персонажа. 

У ході психолінгвістичного дослідження розглянуто коефіцієнт 

лексичного різноманіття, коефіцієнт агресивності та коефіцієнт емболії, а також 

враховано результати вивчення невербальної поведінки мовної особистості 

персонажа серійного вбивці, оскільки мова тіла суттєво впливає на зміст 

повідомлення. Виведені у процесі психолінгвістичного аналізу ознаки 

персонажів збігаються із характеристикою реальних серійних убивць, тому 

відзначаємо правдоподібність у створенні образів серійних убивць у творах 

американської літератури ХХ століття.  

Подальші напрямки дослідження мовної особистості персонажа серійного 

вбивці полягають у більш ґрунтовному аналізі характерних лексичних засобів із 

залученням лінгвопрагматичного підходу, а також у виявленні гендерних, 

соціальних та етнокультурних особливостей цієї мовної особистості.  
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ABSTRACT 

Nytspol V. I. Language Personality of the Serial Killer Character (based 

on American Fiction of the 20th Century). – Manuscript. 

Dissertation for a Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 

Germanic Languages. – Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, 2019. 

The dissertation focuses on the study of the language personality of the serial 

killer character based on the American fiction of the 20th century. 

The structure of the language personality of the serial killer character is 

investigated at the verbal-semantic, linguo-cognitive and motivational levels taking 

into account linguistic features at the exponential, substantive and intentional levels. 

Three main semantic fields, viz. “Mental activity” (40%), “Psychological 

needs” (16%) and “Physiological activity and security” (44%) were revealed at the 

verbal-semantic level of the language personality of the serial killer character which 

indicates a prevalence of biological over spiritual in the lives of serial killer 

characters. 

At the linguo-cognitive level of the language personality of the serial killer 

character, the following conceptual metaphors were singled out: structural metaphors 

MURDER IS PLEASURE, MURDER IS THEATER, MURDER IS A GAME; 

ontological metaphors THE MIND IS A MACHINE, THE MIND IS A THING, 

LIFE IS A CONTAINER, LIFE IS A THING, DEATH IS A PERSON; orientational 

metaphors GOOD IS UP, BAD IS DOWN; HAPPY IS UP, SAD IS DOWN; 

HAVING CONTROL or FORCE IS UP, BEING SUBJECT TO CONTROL or 

FORCE IS DOWN which conceptualize the outlook of this language personality. 



At the motivation level of the language personality of the serial killer character 

the communicative roles were studied. The findings showed that the characters 

perform the categorial role of killer and, other categorical roles according to their 

social status and professions (doctor, reporter, director, etc.); the operative roles of 

thinker, joker and host of the situation; the relative role of friend. 

The psycholinguistic side of the character's discourse was revealed through the 

study of the coefficients of embolism, aggressiveness and lexical diversity, as well as 

the nonverbal behavior of the language personality. The serial killer characters’ 

coefficient of lexical diversity is average (14) and high (16 – 17), which indicates 

good command of the language, as well as the intelligence of the language 

personality. The coefficient of aggressiveness, for the determination of which the 

quantity of verbs is taken into account, varies from 17 to 23, which is high and 

indicates an aggressive character of the language personality and their anxiety. The 

coefficient of embolism is also high (6 – 7) and illustrates low culture of serial killer 

characters’ language.  

Nonverbal behavior of the language personality is studied on the basis of 

kinesic, prosodic and proxemic components. Kinesic components (43%) are the most 

frequently used nonverbal components, which help the characters express their 

agreement or disagreement with a communicative partner and supplement the verbal 

message. Prosodic components (37%) help identify introversion in the language 

personality. Proxemic nonverbal components (20%) are mostly means of showing 

negative intentions (threats, intimidation). Psycholinguistic analysis of the serial 

killer character’s discourse coincides with the real serial killer’s and proves the 

credibility of this character’s image in American fiction of the 20
th

 century. 

The perspective of the research lies in further study of the language personality 

of the serial killer character thorough analysis of specific lexical means involving 

pragmatic approach and identifying gender, social, ethnic and cultural features of 

their discourse. 

Key words: language personality, verbal-semantic, cognitive, motivational, 

exponential, substantial, intentional levels of language personality, semantic field, 

conceptual metaphor, communicative role, nonverbal communication components. 



 

 


