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Вступ 

У контексті вивчення професійної мови цікавим є дослідження фахових 

дискурсів, зокрема дискурсу рятувальника. Цей вид дискурсу досі не 

розглядався в лінгвістичних розвідках і лише побіжно проаналізований під 

час викладання дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» 

у Національному університеті цивільного захисту України.  

У нашій науковій роботі представлений аналіз дискурсу в 

україномовному медіапросторі. передусім виділення й чіткої диференціації 

терміносистеми, до якої відносимо поняття «дискурс» та суміжні з ним: 

«мовлення», «текст», «комунікативна ситуація».  

Актуальність дослідження визначається потребою й важливістю 

теоретичного та практичного вивчення дискурсу рятувальника в 

медіапросторі.  

Мета наукової роботи полягає у з’ясуванні лінгвістичних 

особливостей дискурсу рятувальника в медіапросторі. Поставлена мета 

передбачає розв’язання таких завдань: 

1) схарактеризувати поняття «дискурс»; 

2) визначити основні концепти дискурсу рятувальника; 

3) систематизувати вивчення особливостей дискурсу рятувальника; 

4) виявити особливості текстової реалізації названого типу 

дискурсу. 

Джерелом дослідження є тексти україномовних друкованих та 

електронних ЗМІ.  

Об’єктом дослідження є дискурс рятувальника, предметом — тексти, 

що репрезентують означений дискурс.  

Інтегральний характер роботи зумовив комплексну теоретико-

методологічну базу та методи дослідження. Теоретико-методологічною 

базою є розуміння дискурсу як соціолінгвального явища комунікативної 

дійсності. У ній застосовані такі методи: 
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1) історико-порівняльний аналіз, за допомогою якого визначаються 

основні теоретичні засади дослідження;  

2) дискурс-аналіз, що виявляє основні характеристики дискурсу 

рятувальника;  

3) описовий метод, що ґрунтується на спостереженні та класифікації 

текстів дискурсу; 

4) компонентний аналіз, який дає змогу схарактеризувати 

семантико-стилістичні та структурно-синтаксичні ознаки текстів. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше досліджено 

особливості дискурсу рятувальника на прикладі медійних текстів. 
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1. Основні підходи до визначення поняття дискурсу 

Дискурс є багатозначним терміном. Наразі існує принаймні вісім 

підходів до тлумачення цього поняття. 

Термін «дискурс» спершу сприймався здебільшого як філософське 

поняття, як «вербально-артикульована форма об’єктивізації змісту 

свідомості, яка (форма) керується панівним у тій чи іншій соціокультурній 

традиції типом раціональності» [19]. Таким чином, дискурс — це своєрідний 

відбиток дійсності, переосмисленої особою (або навіть цілим соціумом) 

з певною метою, відповідно до поставлених завдань і умов комунікативної 

ситуації.  

У лінгвістику дискурс увійшов як еквівалент мовлення. Він як усна 

мовленнєва форма знімав різке протиставлення мови й мовлення. Електронна 

енциклопедія подає таке визначення: «Перехід від поняття мовлення до 

поняття дискурсу зумовлений тенденцією до класичного протиставлення 

мови і мовлення, що йде від Ф. де Соссюра, певний третій член — дещо 

парадоксальним чином і «більш мовленнєве», ніж саме мовлення, й водночас 

— таке, що більшою мірою піддається вивченню за допомогою традиційних 

лінгвістичних методів, більш формальне і тим самим «більш мовне» [6].  

Відокремлення дискурсу від мовлення стало наступним кроком 

у розвитку поняття в лінгвістиці. Так, К. Серажим відзначає, що «головна 

відмінність між поняттями «дискурс» і «мовлення» лежить у площині 

«суспільне / індивідуальне». Для дискурсу притаманні типові ситуації 

спілкування з нормативно закріпленою послідовністю мовних актів (так звані 

«інституційні форми спілкування»: педагогічний, терапевтичний, діловий, 

політичний різновиди дискурсу тощо). Натомість мовлення завжди має 

індивідуальним характер, оскільки мовленнєвому процесу притаманні 

певний підбір лексичних засобів, темп, тривалість, темброві особливості, 

міра гучності, артикуляційна чіткість, акценти тощо» [24, с. 9]. 
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Зрештою розрізнення мовлення й дискурсу спричинило появу не менш 

радикального підходу, згідно з яким між поняттями «текст» і «дискурс» 

можна поставити знак рівності. «Дискурсом, відповідно, є два чи декілька 

речень, які пов’язані між собою за змістом» [7, с. 170]. Найхарактерніші риси 

дискурсу-тексту названі й у визначенні, яке пропонує В. Борботько: 

«Дискурс — комплексна комунікативна одиниця мови з власними 

структурно–семантичними характеристиками. Якщо дискурс завершений, 

тобто в ньому присутні такі характеристики, як зв’язаність, цілісність, 

повнота й автосемантія (під якою розуміється вирішеність усіх питань 

усередині тексту), то для його розуміння адресатові достатньо володіти 

синтаксисом і семантикою тієї мови (підмови), якою він (текст) створений» 

[2, с. 9–11]. Дослідник наділяє дискурс текстовими характеристиками. 

В іншій роботі автор називає дискурс «текстом зв’язного мовлення» [3, с. 19].  

Ототожнення дискурсу і тексту стає причиною того, що термін 

«дискурс» не використовується зовсім. Замість нього маємо формулювання 

типу «текст ускладненої структури» [15, с. 130]. Так, Ю. Лотман пише: 

«Текст постає перед нами не як реалізація повідомлення якою-небудь мовою, 

а як складне ціле, що зберігає різноманітні коди, здатні трансформувати 

отримані повідомлення і породжувати нові, як інформаційний генератор, 

якому притаманні риси інтелектуальної особистості. У зв’язку з цим 

змінюється уявлення щодо відношення реципієнта і тексту. Замість формули 

«реципієнт дешифрує текст» можлива точніша — «реципієнт спілкується 

з текстом». Він вступає з ним у контакти. Процес дешифрування тексту 

надзвичайно ускладнюється, втрачає свій одноразовий і скінчений характер, 

наближаючись до знайомих нам актів семіотичного спілкування людини 

з іншою автономною особистістю» [15, с. 132]. У формулюванні Ю. Лотмана 

текст набуває широкого тлумачення, а термін «дискурс не використовується 

взагалі. 

Уведення третього компонента — поняття «комунікативна ситуація» — 

вирішує термінологічну конфронтацію. Ситуація розглянута як сукупність 
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«елементів, які присутні у свідомості мовця і в об’єктивній дійсності 

в момент мовлення та зумовлюють певною мірою добір мовних елементів під 

час формування самого вислову» [4, с. 358]. Тож дискурс починає 

трактуватися як «текст плюс ситуація», тоді як текст, відповідно, визначався 

як «дискурс мінус ситуація» [16, с. 88]. 

Дослідник Т. ван Дейк уперше остаточно розмежував поняття дискурсу 

й тексту: «Термін дискурс означає завершений або процесуальний «продукт» 

комунікативної дії, її письмовий або усний результат, який інтерпретується 

реципієнтами. Тобто дискурс у найзагальнішому розумінні — це письмовий 

або мовленнєвий вербальний продукт комунікативної дії» [5]. К. Серажим 

теж розрізняє поняття дискурсу й тексту: «На відміну від дискурсу, текст — 

це мовленнєвий твір, який виконує функцію вербального «вписування» 

в навколишню дійсність відображеної у свідомості мовної особистості 

картини світу з метою її зміни» [22, с. 5]. На думку Н. Арутюнової, 

дискурс — «зв’язний текст у сукупності з екстралінгвістичними, 

прагматичними й іншими чинниками; текст, узятий у подієвому аспекті; 

мовлення, розглянуте як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, що 

бере участь у взаємодії людей і в механізмах їхньої свідомості (когнітивних 

процесах)» [14, с. 136–137].  

Ф. Бацевич, порушуючи проблему розрізнення дискурсу й тексту, 

подає таке визначення: «Дискурс — тип комунікативної діяльності, 

інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має  різні форми вияву (усну, 

писемну, паралінгвальну), відбувається у межах конкретного каналу 

спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників; синтез 

когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, психологічних 

тощо) чинників, які визначаються конкретним колом «форм життя», 

залежних від тематики спілкування, має своїм результатом формування 

різноманітних мовленнєвих жанрів» [1, с. 138]. Текст розглянуто як 

«результат спілкування (інтеракції і трансакції), його структурно-мовна 

складова й одночасно кінцева реалізація; структура, в яку втілюється 
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«живий» дискурс після його завершення» [там же, с. 340]. Загалом 

Ф. Бацевич подає п’ять головних відмінностей тексту й дискурсу [там 

же, с. 147–148]: 

1. Текст — ніби «застиглий» дискурс; це дискурс, який зупинили, 

вилучивши з нього живі обставини, учасників з їх психологічними, 

психічними, когнітивними, соціальними особливостями, часом, місцем, 

обставинами спілкування тощо. 

2. У тексті, на відміну від дискурсу, не виявляються паралінгвістичні 

засоби. 

3. Текст — одиниця лінгвістичного аналізу, дискурс — 

комунікативного. «Текст» і «дискурс» можна розглядати як відповідники 

«речення» і «висловлювання». Висловлення об’єднує саме речення і 

соціальний контекст його використання.  

4. Текст — одиниця лінгвальна; дискурс — соціолінгвальна, 

інтерактивна і трансактивна. 

5. Термін «дискурс», на відміну від терміна «текст», не застосовують 

до давніх текстів, зв’язки яких із життям не відтворюються безпосередньо.  

Комунікативні якості дискурсу як превалюючі підкреслює Г. Солганик: 

«Дискурс можна визначити як текст, узятий у взаємозв’язку з живим життям, 

з соціальними й психологічними характеристиками мовців, з подієвим 

контекстом» [26, с. 8]. Дискурс у цьому руслі отримує ознаки «мови в мові». 

Засновником такого підходу є Ю. Степанов, який уважає, що дискурс описує 

фрагменти історії закритих систем. Таким чином, поняття «дискурс» 

тлумачиться «як спеціальне використання мови для вираження особливої 

ідеології» [28, с. 110]. О. Кубрякова зауважує, що «дискурс може бути 

визначений як така форма використання мови в реальному (поточному) часі 

(online), що відображає певний тип соціальної активності людини, 

створюється з метою конструювання особливого світу (або його образу) 

за допомогою його детального мовного опису і є в цілому частиною процесу 

комунікації між людьми, який характеризується, як і кожний акт комунікації, 
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учасниками комунікації, умовами її відтворення і, звичайно, її 

метою» [13, с. 525].   

У соціолінгвістичних дослідженнях, зокрема Р. Водак, дискурс є 

мовленнєвою взаємодії людей у соціальному, культурному і 

психологічному контекстах. Водночас він чітко протиставлений 

мовленнєвому спілкуванню [23, с. 211]. 

Найбільш докладно дискурс як соціальну практику дослідив 

у критичному дискурс-аналізі англійський учений Н. Фейркло. Автор 

пропонує три підходи до визначення дискурсу: 1) як соціальної практики; 2) 

як різновиду мови, який використовується в межах певної галузі (наприклад, 

політичний або науковий дискурс); 3) як способу говоріння, що надає 

значення життєвому досвіду, заснованому на певній точці зору (наприклад, 

феміністичний, марксистський дискурси, дискурс захисника довкілля тощо) 

[29, с. 108–109]. Дослідження дискурсу Н. Фейркло містить детальний 

лінгвістичний аналіз тексту, що не може проходити ізольовано від 

дослідження інших текстів та без залучення екстралінгвальних чинників.  

Дефініція дискурсу як когнітивно-комунікативного явища набула 

наразі популярності серед багатьох науковців. Так, наприклад, дискурс 

віднесено до інтегральних феноменів і схарактеризовано, як «мисленнєво-

комунікативну діяльність, що проходить у широкому соціокультурному 

контексті; вона є сукупністю процесу й результату, характеризується 

континуальністю та діалогічністю» [30, с. 28]. За визначенням В. Красних, 

«дискурс є вербалізована мовленнєво–мисленнєва дія, що розуміється як 

сукупність процесу і результату та має як власне лінгвістичний, так і 

екстралінгвістичний плани» [11, с. 113]. Дослідниця виділяє у структурі 

дискурсу два плани: власне лінгвальний і лінгво-когнітивний. «Перший 

пов’язаний з мовою, маніфестує себе у використанні мовних засобів і 

проявляється в сукупності породжених текстів (дискурс як результат). 

Другий пов’язаний із мовною свідомістю, зумовлює вибір мовних засобів, 

впливає на породження (й сприйняття) текстів, проявляючись у контексті та 
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пресуппозиції (дискурс як процес)» [там же, с. 114]. Таким чином, поняття 

дискурсу набуває двоплановості: «це водночас і процес мовної діяльності, і її 

результат» [25, с. 307].  

Процесуальну характеристику дискурсу в межах когнітивно-

комунікативного підходу пропонує О. Менджерицька: «Дискурс — це 

передача когнітивного змісту, який вкладає адресант адресатові за 

допомогою тексту в його лінгвістичному втіленні та наявних у ньому певних 

стратегій передачі інформації» [17, с. 55].  

Такими є основні підходи до визначення сутності терміна «дискурс» 

з лінгвістичного погляду. О. Селіванова систематизує їх і пропонує такі 

дефініції зазначеного поняття: «1) зв’язний текст у контексті численних 

супровідних фонових чинників — онтологічних, соціокультурних, 

психологічних тощо; текст, занурений у життя; 2) замкнена цілісна 

комунікативна ситуація (подія), складниками якої є комуніканти й текст як 

знаковий посередник, зумовлена різними чинниками, що опосередковують 

спілкування й розуміння (соціальні, культурні, етнічні і т. ін.); 3) стиль, 

підмова мовного спілкування; 4) зразок мовної поведінки в певній соціальній 

сфері, що має певний набір змінних» [21, с. 119].  

Наша позиція стосовно визначення дискурсу спирається на досвід 

попередників. Ми вважаємо дискурс складним комунікативно-когнітивним 

явищем, що отримує реалізацію в тексті. 
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2. Типологія дискурсів. Дискурс рятувальника 

Виходячи з позиції, що темою дискурсу може бути будь-яка галузь 

діяльності людини, його типологія практично необмежена. Н. Арутюнова 

виділяє такі типи дискурсу: діловий (закони, військові накази, постанови), 

науковий (наукова термінологія та теоретичний текст), поетичний (поетичне 

мовлення) [14, с. 136–137]. За Ф. Бацевичем, існують «теле-, радіодискурси, 

газетний, театральний, кінодискурс, літературний дискурс, дискурс у сфері 

паблік рілейшнз (ПР), рекламний дискурс, політичний, релігійний 

(фідеїстичний) дискурси» [1, с. 138–139]. В. Карасик називає науковий, 

релігійний, діловий, політичний, масово-інформаційний, юридичний, 

дипломатичний, педагогічний, медичний, військовий, рекламний, 

спортивний та інші типи інституційного дискурсу [8, с. 28–30]. Виділяють 

також офіційно-діловий, науковий, газетно-публіцистичний, розмовно-

повсякденний дискурси [9, с. 103]. 

Отже, ми дотримуємося думки, що кількість дискурсів прямо 

пропорційна кількості сфер суспільного життя.  

Дискурс рятувальника — такий вид дискурсу, що реалізується в 

текстах, присвячених діяльності співробітників Державної служби 

надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, а також тих, що містять опис 

перебігу та наслідків стихійних лих, екологічних катастроф тощо. Тексти 

цього виду дискурсу знаходять своє втілення в науковій, побутовій та медіа 

сферах. Рішення обрати предметом дослідження тексти масової комунікації 

зумовлене тим, що саме вони є найцікавішими з лінгвістичної точки зору. 

 

Характерною рисою дискурсу рятувальника в україномовних ЗМІ є 

поєднання двох протилежних тенденцій — стандарту та експресії. У 

першому випадку йдеться про інформаційні тексти, статистичні дані, 

протокольні описи місця надзвичайної події тощо.  
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В Естонії в Сілламяе сталася пожежа на території підприємства з 

виробництва рідкоземельних металів Silmet, повідомив у вівторок агентству 

BNS прес-секретар рятувального департаменту Хелен Тамметс. Над 

містом розстеляється отруйний дим, рятувальники закликають населення 

залишатися у внутрішніх приміщеннях, а також не відкривати вікна. 

[Дзеркало тижня. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

http://dt.ua/WORLD/v-estoniyi-palaye-zavod-mistu-zagrozhuye-himichne-

zarazhennya-175357_.html] 

Мовне оформлення таких інформаційних заміток стандартизоване та 

підпорядковане принципу мовної економії. Тексти, що належать різним 

авторам, не мають жодних рис індивідуального авторського стилю. 

Надзвичайно рідко в них можна зустріти емоційно-оціночні вирази. Зазвичай 

вони вживаються лише з метою уточнення масштабів катастрофи або 

стихійного лиха. 

З неймовірною швидкістю вогонь охопив велику площу. [Вголос. — 

[Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

http://vgolos.com.ua/news/pozhezhu_u_kyivskomu_restorani_gasyv_81_ryatuvaln

yk_foto_201299.html] 

У другому випадку інформація реалізується за допомогою 

експресивних заголовків, слів і словосполучень з оцінною конотацією, 

метафор, порівнянь, гіпербол тощо.  

Завод-невдаху терміново перепроектували на Пролетарський район 

Донецька, та знову вийшов «глюк», бо це поруч зі згадуваним уже Ларіновим, 

що встигло сьорбнути донецького сміття по саму горлянку. [Україна 

молода. — 2013. — № 38. — С. 5] 

В боротьбі із червоним півнем постраждав один пожежник, якого 

нині госпіталізували. [ТСН. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до 

ресурсу: http://tsn.ua/video/video-novini/lisovi-pozhezhi-v-avstraliyi-ohopili-

ponad-3-tisyachi-gektariv.html] 
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Ключовою темою дискурсу рятувальника в медіапросторі є передусім 

надзвичайні події і стан довкілля. У медійному просторі важливими є 

ключові слова (теги), що дозволяють ідентифікувати тексти, що належать до 

різних дискурсів. Саме теги й формують концепти дискурсу рятівника. 

Існують два основні підходи до визначення концепту: лінгвокогнітивний та 

лінгвокультурологічний.  

У лінгвокогнітивній теорії (О. Кубрякова, О. Селіванова, І. Привалова) 

концепт визначається як мисленнєве утворення, «термін, що служить 

поясненню одиниць ментальних і психологічних ресурсів нашої свідомості й 

тієї інформаційної структури, що відображає знання й досвід людини» 

[20, с. 90]; «інформаційна структура свідомості, різносубстантна, певним 

чином організована одиниці пам’яті, яка містить сукупність знань про об’єкт 

пізнання, вербальних і невербальних, набутих шляхом взаємодії п’яти 

психічних функцій свідомості й позасвідомого» [18, с. 256]; «оперативна 

змістова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи й 

мови мозку, всієї картини світу, відображеної у людській психіці» [12].  

Засади цього лінгвокультурологічного підходу заклав Ю. Степанов, 

який подає таку дефініцію концепту: «це ніби згусток культури у свідомості 

людини; те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ людини» [27, 

с. 43]. Т. Космеда уточнює попереднє визначення: «Концепт — це згусток 

певної культурно-національної інформації, що зафіксований у мові» [10, 

c. 367].  

Концепт не може існувати відокремлено, а лише в системному 

взаємозв’язку з іншими концептами. Концепт РЯТУВАЛЬНИК є 

спорідненим з концептами НЕБЕЗПЕКА (ЛИХО, КАТАСТРОФА, АВАРІЯ), 

СТИХІЯ (ВОГОНЬ, ВОДА, ПОВІТРЯ), ЕКОЛОГІЯ (ДОВКІЛЛЯ, ВИКИДИ, 

БРУД, СМІТТЯ), ЖЕРТВА (БІЛЬ, КАЛІЦТВО, СМЕРТЬ).  

Концепт РЯТУВАЛЬНИК існує і в нейтральних, і в експресивних 

текстах медіа. Стандартизовані тексти використовують слово 
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«рятувальник»/«рятівник» винятково у прямому значенні — як професію, 

працівника ДСНС України. 

Рятувальники буквально «вирізали» постраждалих із понівеченої 

машини. [24tv.ua. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

http://24tv.ua/u_rivnomu_vnaslidok_dtp_postrazhdalih_virizali_z_ponivechenoyi_

mashini_n639268] 

У результаті вибуху на шахті «Краснолиманська», на Донеччині, 

загинув рятівник, ще дві людини поранено. [Еспресо. — [Електронний 

ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

http://espreso.tv/news/2015/10/27/na_shakhti_quotkrasnolymanskaquot_stavsya_v

ybukh_zagynuv_ryativnyk] 

Слово «рятувальник» також уживається в переносному чи максимально 

широкому значенні, коли йдеться про когось або щось, що спроможне 

врятувати: 

Усі ми натхненні безсмертними поетичними рядками Тараса 

Шевченка — поборника волі і соборності України, рятівника української 

нації. [Степанишин С. Поборник волі і рятівник нації. — Волинь. — Вип. 

№ 1163. — С. 45] 

Концепт НЕБЕЗПЕКА є найширшим з-поміж решти, адже реалізується 

не лише в контексті діяльності представників ДСНС України. Однак у межах 

нашої наукової роботи ми розглянемо лише цей аспект його мовного 

втілення. 

Більше тисячі людей були змушені залишити свої домівки через велику 

повінь, викликану зливами і сильними вітрами на півночі Англії та в 

Шотландії, а на півночі Англії та в Шотландії оголосили «червоний» рівень 

небезпеки. [5 канал. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

http://www.5.ua/svit/Velyka-Brytaniia-hotuietsia-do-shtormu-101113.html] 

Як повідомляють рятувальники, пожежа охопила 450 квадратних 

метрів. Довгий час зберігалася небезпека вибуху газових балонів в ресторані, 

проте цього вдалося уникнути. [24tv.ua. — [Електронний ресурс] — Режим 
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доступу до ресурсу: 

http://24tv.ua/pozhezhu_na_dnipri_vdalosya_likviduvati_postrazhdalih_nemaye_n

639263] 

Дуже часто небезпеку спричиняє недбальство людей. Тож у дискурсі 

рятувальників концепт НЕОБЕРЕЖНІСТЬ має широку мовну реалізацію: 

«Основним фактором, який зараз впливає на виникнення таких пожеж 

це є людський фактор. Це недбальство самих людей. Кинутий недопалок, 

а також зустрічаються випадки підпалювання стерні», – розповів речник 

ДСНС у Львівській області Ігор Курус. [Zaxid.net. — [Електронний ресурс] — 

Режим доступу до ресурсу: 

http://zaxid.net/news/showNews.do?u_kamyankabuzkomu_rayoni_malo_ne_zgoril

i_pshenichni_polya&objectId=1361238] 

Співрозмовник «Інтерфаксу» заявив, що розглядається і версія про 

необережне поводження з вогнем когось з пацієнтів або персоналу. 

Пожежі у психіатричних лікарнях — нерідке явище в Росії. У вересні 

позаминулого року внаслідок пожежі під Новгородом загинули 37 людей. У 

квітні того ж року пожежа у психоневрологічній клініці в підмосковному 

Раменському забрала життя 38 людей. [ВВС. — [Електронний ресурс] — 

Режим доступу до ресурсу: 

http://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/12/151213_voronezh_ups_sx] 

Концепт СТИХІЯ у дискурсі рятувальника передусім реалізований в 

описах стихійних лих: повені, пожежі, землетрусу, тайфуну тощо. 

Потужна повінь в американському штаті Південна Кароліна 

спричинила загибель 11 людей, тисячі змушені були шукати порятунку. 

[Укрінформ. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ukrinform.ua/rubric-abroad/1893968-povin-u-pivdenniy-karolini-

sprichinila-vje-11-smertey.html] 

На сході Перу, неподалік від кордону з Бразилією і Болівією, стався 

землетрус. За даними Геологічної служби США, його потужність склала 7,5 

бали за шкалою Ріхтера. Стихія охопила територію в районі Мадре-де-Діос 
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в Амазонії в 173 км на північний захід від міста Іберія в Перу на межі з 

районом Акко в Бразилії. [Дзеркало тижня. — [Електронний ресурс] — 

Режим доступу до ресурсу: http://dt.ua/WORLD/u-peru-stavsya-zemletrus-

magnitudoyu-7-5-192091_.html] 

Однак зустрічаються випадки, коли стихія цілком асоціюється з лихом, 

шкодою без уточнення їхнього походження: чи це природний катаклізм, чи 

техногенна катастрофа: 

«Чорнобильська катастрофа — це біль і трагедія, це героїзм і 

самопожертва людей, які зупинили некерований атом. Важливо не забувати 

їх: живих і тих, хто відійшов у вічність, адже вони прийняли на себе 

найжорстокіший удар ядерної стихії, яка відступила перед їхньою 

мужністю. Низький вам уклін», — зазначив Роман Гудак. [Pmg.ua.— 

[Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: http://pmg.ua/life/41205-

zakarpatski-ryatuvalnyky-vshanuvaly-pam-yat-zhertv-avarii-na-chaes] 

Концепт ЕКОЛОГІЯ є доволі широким, тож слід говорити радше про 

однойменну концептосферу. Основним її елементом є концепт ДОВКІЛЛЯ. 

За нашими спостереженнями, він знаходиться на межі дискурсу 

рятувальника й екологічного дискурсу. Віднесення його до першого 

зумовлене контекстом, в якому обов’язково не стільки констатується 

проблеми екології, скільки описуються шляхи їх подолання та роль у цьому 

рятувальників. 

На в’їзді до зони екологічного лиха — а інакше територію, заповнену 

тліючим сміттям, і не назвеш — нас зустрів порожній КПП, тарифи на 

паркані, кимсь завбачливо замальовані, і хлопець років десяти, який, тягнучи 

за собою возик знайденого серед сміття добра, подивувався тому, що ми 

добровільно намірились дихати смородом. Що ж до загоряння звалища 

відходів, то Олександр поясним нам, що спочатку зайнявся степ, а потім 

вогонь перекинувся на сміття. На поверхні його пригасили, а от нижні 

шари продовжують тліти. Глибину горіння встановити досі не вдалося, 

ліквідувати осередок вогню остаточно в свій час не змогли. Як наслідок — 

http://dt.ua/WORLD/u-peru-stavsya-zemletrus-magnitudoyu-7-5-192091_.html
http://dt.ua/WORLD/u-peru-stavsya-zemletrus-magnitudoyu-7-5-192091_.html
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сміттєзвалище перетворилось на одне гігантське тліюче вогнище. 

[Новомосковськ. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

http://nmsk.dp.ua/atn/111-stikhija-pomnozhena-na-nedbalstvo.html] 

Оскільки надзвичайні ситуації зазвичай призводять до людських жертв, 

відповідний концепт реалізований у всіх жанрах текстів медіадискурсу 

рятувальника. Це передбачає опис і характеру пошкоджень, і кількості жертв, 

і подальшого лікування. 

У ніч з 6 на 7 грудня в розташуванні окремої механізованої бригади, яка 

перебуває на Широколанівському загальновійськовому полігоні, сталася 

пожежа, внаслідок якої постраждали чотири військовослужбовці та 

згоріло 12 наметів. Читайте також: На Рівненському полігоні за загадкових 

обставин помер мобілізований Один військовий отримав опік легкого 

ступеня важкості, ще троє - легкі тілесні ушкодження. Усім 

постраждалим оперативно надана необхідна допомога. Небезпеки для 

їхнього життя та здоров'я немає. [ТСН. — [Електронний ресурс] — Режим 

доступу до ресурсу: http://tsn.ua/ukrayina/chetvero-viyskovosluzhbovciv-

postrazhdalo-vnaslidok-pozhezhi-na-poligoni-549300.html] 

333 особи загинули і 3170 госпіталізовано через переохолодження й 

обмороження в період з 18 грудня 2009 року по 30 січня 2010 року. [ТСН. — 

[Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: http://tsn.ua/ukrayina/333-

ukrayintsi-zaginuli-cherez-pereoholodzhennya-tsiyeyi-zimi.html] 

Доволі часто всі названі концепти отримують одночасну текстову 

реалізацію. Це ще раз підкреслює комплексний характер медіадискурсу 

рятувальника. 

Людська недбалість мало не стала причиною трагедії, коли 27 серпня 

зайнявся очерет на території, яка прилягає до городів мешканців вул. 

Дзержинського. Полум'я, випаливши плавні, з блискавичною швидкістю 

наблизилось до людських городів і за мить перекинулось на садки. 

Намагаючись врятувати своє житло, люди поливали вируючий вогонь 

водою з відер, відрізали підхід до садиби, вирубуючи бур'яни. [Новомосковськ. 

http://tsn.ua/ukrayina/chetvero-viyskovosluzhbovciv-postrazhdalo-vnaslidok-pozhezhi-na-poligoni-549300.html
http://tsn.ua/ukrayina/chetvero-viyskovosluzhbovciv-postrazhdalo-vnaslidok-pozhezhi-na-poligoni-549300.html
http://tsn.ua/ukrayina/333-ukrayintsi-zaginuli-cherez-pereoholodzhennya-tsiyeyi-zimi.html
http://tsn.ua/ukrayina/333-ukrayintsi-zaginuli-cherez-pereoholodzhennya-tsiyeyi-zimi.html
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— [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

http://nmsk.dp.ua/atn/111-stikhija-pomnozhena-na-nedbalstvo.html] 

Дискурс рятувальника в україномовних медіа включає такі мовні 

жанри, як короткі інформаційні повідомлення-замітки, тематичні статті, 

коментарі, репортажі з місця подій, інтерв’ю, програми тощо. Цей вид 

дискурсу складається із сукупності усних і письмових текстів засобів масової 

інформації (друкованих видань, інтернет-видань, радіо, телебачення), що 

містять інформацію про роботу рятувальників та описують надзвичайні події 

та їх наслідки. Тексти дискурсу рятувальників орієнтовані як на самих 

«надзвичайників», так і на всі верстви населення. 

Мовна реалізація масмедійного дискурсу рятувальника може 

варіюватися. Проте переважає письмова комунікація, представлена в 

друкованих та інтернет ЗМІ. Рідше каналами комунікації є телепрограми чи 

відеоматеріали (див. Рис. 1). Каналами комунікації виступають газети та 

суспільно-політичні журнали, радіо- і телепередачі, інтернет-сайти. Вони є 

інституційними органами, що обслуговуючими спілкування певного соціуму, 

й оперативним універсальним джерелом інформації про надзвичайні події 

природного та техногенного характеру. 
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 Рис. 1. Оперативне відео з місця, де сталася надзвичайна подія 

Метою дискурсу рятувальника є інформування й оцінка подій, 

пов’язаних з діяльністю представників ДСНС, а також описом надзвичайних 

подій, у тому числі природних і техногенних катаклізмів. 

Виходячи з цього, тексти дискурсу рятівника виконують передусім 

інформативну функцію. Вона спрямована на поширення оперативних та 

актуальних відомостей про надзвичайні події (НП). Здебільшого це невеликі 

замітки, новинні тексти, у яких міститься опис НП без докладного її аналізу, 

але з необхідною для сприйняття реципієнтами деталізацією.  

Паводок, що стався 20-22 листопада в Закарпатській області, завдав 

збитків більш ніж на 30 млн грн. Такі цифри прозвучали на засіданні комісії з 

питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає 

прес-служба Закарпатської ОДА. [5 канал. — [Електронний ресурс] — 

Режим доступу до ресурсу: http://www.5.ua/ekonomika/Pavodok-na-Zakarpatti-

zavdav-zbytkiv-na-ponad-30-mln-hrn--oblderzhadministratsiia-100869.html] 

Біля житлового будинку в Києві стався зсув ґрунту. Повідомляється 

про те, що 50 рятувальників і працівників комунальних служб працюють на 
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місці зсуву ґрунту біля будинку на пр. Червонозоряному, 14. 

[Корреспондент.net. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

http://ua.korrespondent.net/city/kiev/3597064-bilia-budynku-v-kyievi-stavsia-

zsuv-hruntu-meriia] 

Як видно з прикладів, у текстах україномовних медіа дискурсу 

рятувальника подана передусім об’єктивна когнітивна інформація, 

представлена у вигляді цифрових даних, географічних назв, назв підприємств 

і фірм, підрозділів ДСНС України тощо. Уживається також термінологічна 

лексика, ознаками якої є зокрема однозначність, нейтральна забарвлення, 

незалежність від контексту. 

Окрім того пожежники радять мати справний вогнегасник під рукою, 

який може позбавити багатьох проблем, та не економити на якісному 

лінолеумі та ковроліні під ногами, обирати вогнетривкі матеріали. [ТСН. 

— [Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

http://tsn.ua/ukrayina/nespravni-obigrivachi-sprichinili-v-ukrayini-hvilyu-

ruynivnih-pozhezh.html] 

Інформативність у масмедіа часто споріднена з оцінністю. Це 

виявляється у відборі та систематизації фактів і явищ дійсності, поданні їх 

згідно з ідеологічними настановами, а звідси — у суб’єктивній репрезентації 

наявних фактів. Така функція текстів дискурсу рятівника полягає в 

оцінюванні адресантом подій, про які йдеться в статті. Оцінність реалізується 

через семантично й стилістично забарвлені слова та вирази. Емоційно 

забарвленими тексти дискурсу рятувальника є в тому випадку, коли автор 

матеріалу висловлює виключно свою позицію. Переважно це блогерські 

дописи, у яких немає жорстких журналістських стандартів, у тому числі 

вимоги щодо дотримання балансу думок. 

А вони виходили. Хто сам, кого тягнули на плечах. Червоних, обгорілих. 

У деяких шкіра звисала з тіла, наче одяг, що раптом перетворився на 

лахміття. Жахливе лахміття, лише від одного погляду на який стає 

http://tsn.ua/ukrayina/nespravni-obigrivachi-sprichinili-v-ukrayini-hvilyu-ruynivnih-pozhezh.html
http://tsn.ua/ukrayina/nespravni-obigrivachi-sprichinili-v-ukrayini-hvilyu-ruynivnih-pozhezh.html
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боляче. [Бондар І. Васильків у вогні. [Електронний ресурс] — Режим доступу 

до ресурсу: http://tsn.ua/blogi/themes/politics/vasilkiv-u-vogni-436080.html] 

Раніше тут люди тонули рідко, пригадують місцеві. Припускають, 

що тут щось пороблено, і подумують, чи не варто покликати священика, 

щоб освятити озеро. До цієї історії, звісно, можна підключити містику. 

Мовляв, тут втопилася вагітна дівчина, яку кинув хлопець, але насправді 

молодих чоловіків тягнуть на дно не мавки та русалки, а випиті пляшки. 

Тонуть зазвичай п’яними. [ТСН. — [Електронний ресурс] — Режим доступу 

до ресурсу: http://tsn.ua/kyiv/na-fatalnomu-ozeri-v-kiyevi-dva-dni-pospil-

topilisya-molodi-choloviki-304397.html] 

Апелюючи до емоцій реципієнтів, журналісти привертають таким 

чином увагу до матеріалу. Дієвим способом є вживання слів у переносному 

значенні та порівняння:  

В окупованому Російською Федерацією Кримському півострові знову 

«надзвичайна подія»: невідомі знову висловили своє негативне ставлення до 

президента РФ Володимира Путіна, нецензурно розписавши стіну одного 

будинку в Керчі, а також білборд з якоюсь рекламою. [Преса України. 

[Електронний ресурс] — Режим доступу до ресурсу: 

http://uapress.info/uk/news/show/109791] 

Саме тому вогонь поширився і почалася паніка. У клубі почався 

«божевільний жах»: люди виглядали як тварини, штовхалися і наступали 

одне на одного. [ТСН. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до 

ресурсу: http://tsn.ua/svit/nespravniy-vognegasnik-ne-dav-vryatuvati-

tusovschikiv-iz-pekelnoyi-pozhezhi-u-braziliyi-279636.html] 

Якщо інформативна функція не визначає якогось конкретного кола 

реципієнтів (це вже передбачено форматом друкованого видання), то 

апеляційна функція спрямована до «свого» читача. Адже лише якщо 

реципієнт чітко зрозумів, з якою метою породжений певний текст, що саме 

хотів сказати його автор за допомогою задіяних у тексті засобів, то можна 

http://tsn.ua/blogi/themes/politics/vasilkiv-u-vogni-436080.html
http://tsn.ua/kyiv/na-fatalnomu-ozeri-v-kiyevi-dva-dni-pospil-topilisya-molodi-choloviki-304397.html
http://tsn.ua/kyiv/na-fatalnomu-ozeri-v-kiyevi-dva-dni-pospil-topilisya-molodi-choloviki-304397.html
http://tsn.ua/svit/nespravniy-vognegasnik-ne-dav-vryatuvati-tusovschikiv-iz-pekelnoyi-pozhezhi-u-braziliyi-279636.html
http://tsn.ua/svit/nespravniy-vognegasnik-ne-dav-vryatuvati-tusovschikiv-iz-pekelnoyi-pozhezhi-u-braziliyi-279636.html
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зробити висновок, що він інтерпретував текст адекватно. Показовим у цьому 

плані є такий приклад: 

Колишній пожежник, а нині одіозний олігарх, погрожує змінами у 

найвищих ешелонах влади. [Експрес. —[Електронний ресурс] — Режим 

доступу до ресурсу: http://expres.ua/news/2015/12/03/162804-kolyshniy-

pozhezhnyk-nyni-odioznyy-oligarh-pogrozhuye-zminamy-nayvyshchyh] 

У статті йдеться про Дмитра Фірташа, якого неодноразово й 

підкреслено називають «колишнім пожежником». Перифрази й інші прояви 

інтертекстуальності в масмедійному дискурсі рятувальника зустрічаються 

нечасто, однак є невід’ємною його ознакою.  

Від пожежі на нафтобазі біля Василькова на Київщині минуло не 

так багато часу, але ця страшна екологічна біда знову змусила нас 

пригадати уроки Чорнобиля 1986 року. [Україна молода. — 2015. — № 97. 

— С. 11] 

Горіла шина, палала,  

Горіла шина, палала,  

Там барикада стояла,  

Там барикада стояла... [Укрінформ. — [Електронний ресурс] — Режим 

доступу до ресурсу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1817562-

bitva_za_maydan_yak_tse_bulo_foto_2023232.html] 

Не по коліна: на Рівненщині втопився п’яний відпочивальник. 

[В кулуарах. — [Електронний ресурс] — Режим доступу до 

ресурсу:http://vkuluarah.com.ua/2015/07/02/ne-po-kolina-na-rivnenshhyni-

vtopyvsya-p-yanyj-vidpochyvalnyk/] 

Апеляційну функцію можуть виконувати як вузько профільні тексти, 

так і ті, що мають на меті розважити читача шляхом пропонування цікавої 

непересічної інформації з життя рятувальників. 

Пожежник з Міссісіпі, чиє обличчя згоріло під час пожежі, отримав 

найбільшу в світі пересадку обличчя у медичному центрі Нью-Йоркського 

університету. Після 26-годинної операції, яка відбулася у серпні, 41-річний 
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Патрік Хардісон отримав обличчя 26-річного Девіда Родебоу, який впав у 

кому і його мозок був оголошений мертвим після падіння під час 

екстремальної їзди на ВМХ-велосипеді, передає Reuters. Пожежник 

отримав нову голову і обличчя, у тому числі вуха, ніс, губи, верхні і нижні 

повіки. [ТСН. —[Електронний ресурс] — Режим доступу до 

ресурсу:http://tsn.ua/nauka_it/amerikanskiy-pozhezhnik-otrimav-nove-

oblichchya-pislya-naybilshoyi-transplantaciyi-u-sviti-536400.html] 

42-річний іспанський пожежник Карлос Арана зробив штучне дихання 

рот в рот цуценяті двомісячного йоркширського тер'єра після того, як 

будинок його власника охопила пожежа. [ТСН. —[Електронний ресурс] — 

Режим доступу до ресурсу:http://tsn.ua/tsikavinki/ispanskiy-pozhezhnik-

shtuchnim-dihannyam-vryatuvav-zhittya-cucunyati-

372108.html?g=article&m=384547866] 

Такі матеріали знайомлять читачів з нюансами діяльності 

рятувальників. Це вже не новинні тексти, а публіцистичні розповіді з 

мінімальною кількістю цифрових показників. Статистика використовується 

винятково задля підкреслення ґрунтовності викладу, а не як основна 

інформація. Подекуди зустрічаються й так звані інфографіки, у яких дані 

подано в наочному вигляді. 

Ще однією функцією текстів дискурсу рятувальника є агітаційна. Вона 

покликана сприяти підвищенню свідомості читачів щодо власної 

відповідальності за, наприклад, недотримання правил протипожежної 

поведінки чи завдання шкоди довкіллю. У зв’язку з цим у масмедійних 

текстах дискурсу рятувальника міститься емоційно-експресивна інформація, 

яка характеризується відкритої оцінністю. 

Такі фірми–«імпортери» гравію та піску вже давно, як мухи, обсіли 

всі державні водойми, користуючись державним, а значить, народним 

багатством і не сплачуючи жодних податків до бюджету. Держава, яка до 

божевілля обклала податками легальні бізнесові структури, піщаних 

http://tsn.ua/nauka_it/amerikanskiy-pozhezhnik-otrimav-nove-oblichchya-pislya-naybilshoyi-transplantaciyi-u-sviti-536400.html
http://tsn.ua/nauka_it/amerikanskiy-pozhezhnik-otrimav-nove-oblichchya-pislya-naybilshoyi-transplantaciyi-u-sviti-536400.html
http://tsn.ua/tsikavinki/ispanskiy-pozhezhnik-shtuchnim-dihannyam-vryatuvav-zhittya-cucunyati-372108.html?g=article&m=384547866
http://tsn.ua/tsikavinki/ispanskiy-pozhezhnik-shtuchnim-dihannyam-vryatuvav-zhittya-cucunyati-372108.html?g=article&m=384547866
http://tsn.ua/tsikavinki/ispanskiy-pozhezhnik-shtuchnim-dihannyam-vryatuvav-zhittya-cucunyati-372108.html?g=article&m=384547866
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магнатів чомусь воліє не помічати. [Україна молода. — 2013. — № 65. — 

С.  11] 

Зимова риболовля може бути смертельним видом спорту. Цього року 

льодовиковий період вже відкрив свій фатальний рахунок. Не минуло й 

тижня відтоді як вдарили морози, а рибалки вже йдуть на кригу, повідомляє 

ТСН. Їх не лякає, що товщина льоду лише 5 сантиметрів. А даремно, бо 

через власну самовпевненість щороку під кригою гинуть десятки людей. 

[ТСН. —[Електронний ресурс] — Режим доступу до 

ресурсу:http://tsn.ua/ukrayina/azartniy-ribalka-vtrativ-zhittya-viyshovshi-na-

tonku-krigu.html] 

Крайнім проявом агітаційної функції є пропаганда, однак саме в 

дискурсі рятувальника це не сприймається як нав’язування чужої думки, а 

більше як застереження від біди.  

Шановні дорослі, не проходьте осторонь біля дітей, які граються з 

вогнем — поясніть їм, які наслідки можуть статися від таких ігор. 

Пам’ятайте, що навіть сама велика пожежа починається від сірника або 

навіть іскри. [Лівобережний портал. — [Електронний ресурс] — Режим 

доступу до ресурсу: http://livoberegna.com.ua/service-101/1311-children-

playing-with-fire-cause-of-fire] 

Державна служба з надзвичайних ситуацій закликає громадян бути 

обачними та не виходити на тонку кригу водойм. Це надзвичайно 

небезпечно! Необдумана та необережна поведінка загрожує вашому 

життю і здоров’ю. [Тернопіль. — [Електронний ресурс] — Режим доступу 

до ресурсу: http://www.ternopil.ua/news/1194.html] 

Як бачимо, у таких текстах наявні окличні речення, які посилюють 

емоційне враження від отриманої інформації. Така експресивність загалом не 

характерна для дискурсу рятувальників і лише в агітаційних текстах отримує 

свою реалізацію. 

Дискурс рятувальника реалізується не тільки в текстах, але й у 

графічних (див. Рис. 2) та інфографічних (див. Рис. 3) об’єктах: 

http://tsn.ua/ukrayina/azartniy-ribalka-vtrativ-zhittya-viyshovshi-na-tonku-krigu.html
http://tsn.ua/ukrayina/azartniy-ribalka-vtrativ-zhittya-viyshovshi-na-tonku-krigu.html


25 
 

 

Рис. 2. Техніка безпеки вдома 
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Рис. 3. Пожежна безпека в навчальних закладах 

Така форма 

подачі матеріалу 

позитивно 

сприймається 

реципієнтами, оскільки 

згідно з дослідженнями 

60% інформації в 

масмедіа сприймається 

через візуальні об’єкти. 

Тож поєднання тексту й 

рисунків або 

фотографій (див. Рис. 4) 

є безпрограшним 

варіантом репрезентації 

дискурсу рятувальника. 

                                     Рис. 4. Фото пожежі плавучого ресторану в 

Києві 

 

Висновки 

Дискурс рятувальника в україномовних медіа складається із сукупності 

усних і письмових текстів засобів масової інформації (друкованих видань, 

інтернет-видань, радіо, телебачення), що містять інформацію про роботу 

рятувальників та описують надзвичайні події та їх наслідки. Тексти дискурсу 

рятувальників орієнтовані як на самих «надзвичайників», так і на всі верстви 

населення. Він включає такі мовні жанри, як короткі інформаційні 

повідомлення-замітки, тематичні статті, коментарі, репортажі з місця подій, 

інтерв’ю, програми тощо.  

Метою масмедійного дискурсу рятувальник є: 

 висвітлення надзвичайної ситуації, оцінка її наслідків; 
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 повідомлення причин, що призвели до надзвичайної ситуації: 

 запобігання надзвичайним ситуаціям, інформування про вжиті 

для цього заходи, у тому числі й владою; 

 активізація читачів, слухачів або глядачів, заклики надати 

допомогу постраждалим від надзвичайних ситуацій тощо. 

Характерною рисою дискурсу рятувальника в масмедіа є поєднання 

двох протилежних тенденцій — стандарту та експресії. У першому випадку 

йдеться про інформаційні тексти, статистичні дані, протокольні описи місця 

надзвичайної події тощо. Текстам такого типу притаманні терміни та кліше. 

У другому — експресивні тексти, що містять чітку оцінку подій і поведінки 

людей. Це виявляється через використання оцінних слів, фразеологізмів, 

порівнянь тощо. Варто зазначити, що дискурс рятувальника реалізується не 

тільки в текстах, але й у графічних та інфографічних об’єктах. 

Масмедійний дискурс рятувальника виконує такі основні функції: 

інформативну, апеляційну, оцінну, агітаційну. 

Отже, вивчення дискурсу рятувальника в україномовних медіа 

потребує всебічного лінгвістичного й екстралінгвістичного дослідження. 
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