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ВПЛИВУ В ІМПЕРАТИВНИХ ВИСЛОВЛЕННЯХ
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У сучасному середовищі спостерігаємо постійну взаємодію між інформацією, авторами та споживачами. 
Сьогодні комунікація відбувається надзвичайно стрімко, змінилися засоби реалізації її функцій: фіксуємо збільшен-
ня кількості тактик, прийомів й інструментів отримання інформації, оцінки подій і вчинків за допомогою сугестії.

У статті обґрунтовано наявність сугестивного складника в імперативних висловленнях, проаналізовано 
способи реалізації його. Зокрема, виокремлено прийоми психологічного впливу на слухача (одержувача пре-
скрипції): психологічне маніпулювання, психологічний тиск, психологічне програмування. Розглянуто інстру-
ментарій вираження семантики навіювання в цих висловленнях. З’ясовано, що імперативні висловлення 
розкривають ситуації, у яких сугеренд повинен виконувати (виконати) приписувані йому дії одночасно чи 
послідовно або ж передбачати різні дії спонукання, протиставлені одна одній. Примітно, що об’єкт впливу 
має визнати правильним для себе саме ті дії ∕думки ∕емоції, які прагне навіювати йому сугестор. 

Розкрито актуалізатори імперативного значення та подано стилістичні маркери, які формують особли-
вості сугестивного впливу у висловленні. Проаналізовано функційний потенціал мовленнєвого впливу в імпера-
тивному реченні, зазначено форми інтенції спонукання, які сприяють реалізації волевиявлення мовця та ство-
рюють ефект навіювання одночасно.

Установлено, що висловлення, які містять імперативну інтенцію, є джерелом навіювання та засобом реалі-
зації сугестивних тактик у комунікативному акті. Вони постають своєрідним наративом, який впливає на спо-
живачів інформації за допомогою маніпулятивних сигналів задля досягнення бажаних результатів, реакції або дії.

Ключові слова: мовна сугестія, сугестор, прийоми психологічного впливу, маніпулятивні технології.

Bortun K. O. Semantic-pragmatic techniques of suggestive influence in imperative utterances. Modern 
environment is characterized by a constant interaction among information, authors and consumers. Today, 
communication is extremely rapid and the means of implementing its functions have changed: the number of tactics, 
techniques and tools for obtaining information, evaluating events and actions through suggestion is increasing.

The author substantiates the presence of a suggestive component in imperative utterances; analyzes the ways 
of its implementation; describes the techniques of psychological influence on the listener (recipient of prescriptions): 
psychological manipulation, psychological pressure, psychological programming; considers the tools of expressing 
semantics of suggestion in these utterances. It has been found that imperative statements reveal situations in which 
the suggester must perform (perform) the actions attributed to him simultaneously or sequentially, or anticipate 
different actions of motivation, opposed to each other. It is noteworthy that the object of influence must recognize as 
correct for itself exactly those actions ∕ thoughts ∕ emotions that the suggestor seeks to inspire him.

The imperative as a source of suggestion has an impact on the feelings and emotions of man, and through them – on his will 
and mind. However, they resort to means of persuasion based on the principle of suggestion rather than to means of coercion.

The author describes actualizers of the imperative meaning and specifies stylistic markers, which form 
the peculiarities of suggestive influence in the utterance; analyzes the functional potential of speech influence in 
the imperative sentence, indicates the forms of motivational intention that contribute to the realization of the speaker's 
will and create the effect of suggestion.

It is established that utterances containing imperative intention are a source of suggestion and a means 
of implementing suggestive tactics in a communicative act. They are a kind of narrative that influences consumers 
of information through manipulative signals to achieve the desired results, response or action.

Key words: language suggestion, suggester, methods of psychological influence, manipulative technologies.

Постановка проблеми та обґрунтування 
актуальності її розгляду. Слово є основним еле-
ментом висловлення та важливим складником мов-
ної системи. Мовлення сугестора безпосередньо 
пов’язано з певним переліком засобів, які допома-
гають (спонукають) реалізувати ефект навіювання. 
Для цього з метою орієнтації на позитивну резуль-
тативність акту волевиявлення мовець використо-
вує імперативні речення. Актуальність роботи 
полягає в розумінні мети сугестивного впливу, пси-

хологічної реакції, вивчення семантичних, прагма-
тичних та психолінгвістичних чинників у визна-
ченні ефектів навіювання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. При-
рода сугестії неодноразово поставала об’єктом заці-
кавлень нейрофізіологів, психобіологів, психологів, 
соціологів (В. Бехерев, Л. Виготський, А. Добро-
вич, О. Леонтьєв, О. Лурія, В. Налімов, В. Петренко, 
Б. Поршнев, Д. Співак, В. Шейнов). Сугестивні 
чинники соціальної реклами досліджували А. Вла-
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димирська та П. Владимирський, О. Бугайова, 
Л. Конюхова, Н. Кутуза. Функціювання сугестив-
них мовних засобів у релігійному дискурсі розгля-
дали О. Климентова, А. Тарасюк. Класифікацію 
сугестивно-педагогічних навіювань запропоновано 
в працях В. Зухаря, Г. Лозанова, С. Пальчевського та 
інших. Актуальні питання мовної сугестії вивчали 
С. Болтаєва, М. Желтухіна, Л. Ільницька, Т. Кова-
левська, О. Марчук, С. Ніколаєнко, І. Черепанова, 
О. Юданова та ін. 

Формулювання мети і завдань статті. 
Мета статті – визначити засоби мовної сугестії 
в імперативних висловленнях зі встановленням 
функційного потенціалу мовленнєвого впливу їх на 
свідомість слухачів. Досягнення мети передбачає 
виконання таких завдань: 1) систематизувати 
погляди в науковій літературі щодо фунцій і природи 
сугестії; 2) проаналізувати семантико-прагматичні 
прийоми психологічного впливу на слухача в імпе-
ративних висловленнях.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сугестією, або навіюванням, уважають процес 
впливу на психічну сферу людини, пов’язаний зі 
зниженням усвідомлення й здатності критикувати 
у процесі сприйняття й реалізації змісту, введеного за 
відсутності цілеспрямованого активного розуміння, 
розгорненого аналізу й оцінки щодо минулого 
досвіду, та даним станом суб’єкта [18, 88], або процес 
дії на психічну сферу людини, пов’язаний зі знижен-
ням критичності при сприйнятті та реалізації змісту, 
що навіюється; до того ж інформація, засвоєна за 
допомогою навіювання, важко піддається осмис-
ленню та корекції [19, 106]. 

Сугестивна інтенція імператива передбачає 
у висловленні елементи роз’яснення й переконання. 
Сугестивні наставляння, що впливають на емоції, 
установки й мотиви поведінки слухача, робляться спо-
кійним тоном у вигляді м’яких, заспокійливих фраз, 
які зазвичай повторюються кілька разів. Може бути 
також у вигляді коротких фраз, які підкріплюються й 
підсилюються невербальними сигналами [20].

В. Дерюгін виокремлює низку прийомів психо-
логічного впливу на слухача (отримувача прескрип-
ції), які реалізовані шляхом використання імпера-
тивних висловлень [Цит. за: 4, 58]: 

1. Психологічне маніпулювання. Відбувається 
вплив імперативних висловлень на отримувача пре-
скрипції наданням йому «права вибору» певної, 
окресленої у словесній формі моделі поведінки, з 
одного боку, і завуальованого підштовхування до 
потрібної дії – з іншого. Для ефективності маніпу-
лювання і досягнення потрібного результату важ-
ливе врахування особливостей психології реци-
пієнта, його соціальний досвід, сформований на 
основі бажань людини. 

О. Бугайова зауважує, що слухача мотивують 
«заповнити вакуум, який виник під впливом зовніш-
ніх обставин» за рахунок задоволення фізичних 
(потреба здоров’я), економічних та морально-етич-
них і психологічних (відчуття безпеки у власному 
житлі, упевненість у майбутньому) потреб [4, 58]. 

Для широкого спектру комунікативних ситуацій 
характерне використання неповних імперативних 

речень, оскільки для безпосереднього спілкування 
ідентифікація виконавця спонукання є надлишко-
вою. Вказівка на об’єкт спрямованої дії та умови її 
здійснення є другорядною, тому що вони однозначно 
експліковані контекстом чи ситуацією спілкування.

Важливими в цій ситуації є прийоми інтиміза-
ції для забезпечення довіри в реципієнта, одним 
з інструментів впливу якого слугують граматичні 
форми дієслова (час, спосіб), що задають емоцій-
ний тон висловленню: «Такий біль може свідчити 
про наближення мозкової судинної катастрофи 
(інсульт) або ж про інфекційне запалення оболонок 
головного мозку. Тож «бавитися» з гірчичниками 
і чаями у такому випадку недоречно і небезпечно –  
негайно телефонуйте на швидку» («Експрес»,  
1–8 грудня, 2015, с. 21) (заклик звертатися  
до сімейного лікаря, щоб мовець не займався  
самолікуванням). 

2. Психологічний тиск. Якщо під час маніпулю-
вання вплив здійснюють завуальовано, то в цьому 
разі прямо вказують модель поведінки без альтерна-
тиви [Цит. за: 4, 60]: «Не купуй російське» (заголо-
вок) (https://dzerkalo.media/). Ознака такого способу 
впливу, як і в психологічному маніпулюванні, –  
наявність аргументації та яскравих образів, а від-
мінність полягає в побудові речень у формі наказів, 
безапеляційних стверджень чи заперечень: не купуй.

3. Психологічне програмування. Це метод кон-
стантного, точного, однозначного, повторюваного 
впливу на психіку людини з метою створення та 
формування шаблонів її поведінки [Цит. за: 4, 60], 
репрезентованого серією текстів із наведенням різ-
них аргументів і повторюваним слоганом, що ство-
рює ефект навіювання, наприклад, заохочення всту-
пати до лав бійців у зону АТО: «Хто хоче воювати, 
хай їде на Схід» («Журналіст України» № 49 (421) 
11–17. 12. 2015, с. 21), чи зображення гострого дефі-
циту необхідних засобів для жінок, щоб виростити та 
народити дитину в СРСР: «Для мене квінтесенцією 
ставлення до жінки в СРСР був хронічний дефіцит 
вати в аптеках: не прокладок, не тампонів (тоді 
про таке в нас і не чули), а звичайнісінької вати.  
А ще принципова відсутність знеболювального 
в гінеколога: ви не пробували робити аборт без анес-
тезії? Авжеж, народжуй! І потім вирощуй дитину 
на 15 м² комуналки, без памперсів, про які тоді теж 
не чули, без дитячих сумішей, без візків і колготок 
у магазинах... Хочеш бути жінкою − страждай!» 
(http://tyzhden.ua/Columns/50/187188).

Різнофункційними можуть бути складні спо-
нукальні структури зі сполучниковим суряд-
ним і безсполучниковим звʼязком, напр.: «Під-
німіться з диванів, не лише проголосуйте за 
краще життя, а й самі спробуйте виявити ініці-
ативу залучити до цієї справи сусіда, приятеля!» 
(http://veche.kiev.ua/archive/).

Декодування реципієнтом пропонованої інфор-
мації детерміновано добором лексичних маркерів 
та прагматичним компонентом для побудови тек-
сту, який має сугестивний потенціал. Наприклад, 
на думку дослідників І. Імшинець, Т. Ковалевської, 
Р. Мокшанцева та ін., під час навіювання бажано 
уникати частки не [23, 105], бо людська свідомість 
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ігнорує частку не і смисл тексту сприймається 
навпаки, що суперечить задуму навіювання. Крім 
того, заперечні речення на кшталт «Не вважайте 
інтерв’ю з переселенцями звичайними. Більшість із 
людей, з якими ви будете спілкуватися, перенесли 
різні травматичні та стресові ситуації. У бага-
тьох із них немає досвіду поведінки перед телекаме-
рою» («Журналіст України», (1), січень, 2016, c. 10) 
усвідомлюються повільніше, ніж ствердні, оскільки 
усвідомлення заперечення спершу передбачає пере-
творення заперечення у ствердну форму, а тоді вже 
сприйняття окремих слів і усвідомлення з опертям 
на їх значення усієї думки [1, 208].

Іншим способом психологічного програмування 
є розташування потрібної інформації. І. Зимня, 
яка досліджувала психологічні аспекти мовлен-
нєвої діяльності, вважає, що основну інформа-
цію людина отримує з початку фрази, бо завер-
шення думки можна передбачити за смисловим 
контекстом [10, 102]. Особливо важливим є акту-
алізація дії, яка має бути виконана: «Увага!  
З 1 січня 2018 року, вже з 00.01, кожен громадя-
нин РФ, котрий захоче перетнути державний кор-
дон України, залишатиме у нас відбитки своїх 
пальчиків та весь комплект біометричних даних»  
(https://www.wz.lviv.ua/topics/%D0%B0%D1% 
80%D1%85%D1%-96%D0%B). Функцію головного 
члена таких номінативних односкладних речень, за 
допомогою яких актуалізують інформацію, виконує 
як непоширений іменник, напр.: Вибори! («Укра-
їнська правда», 21.11.2004), так і поширений, напр.: 
Тільки дострокові вибори! Тільки повне оновлення 
політичного класу України!», – сказав він [Саакашвілі] 
у своїй промові («Апостроф», 24.02.2016). Тут поча-
ток надфразної єдності несе найбільше смислове 
навантаження за допомогою позитивного налашту-
вання: у першому реченні звертання спрямоване без-
посередньо до реципієнта (намір залучити до влади 
нові кадри). Цей прийом надає висловленню емоцій-
ності, а отже, сприяє залученню окличної інтонації, 
яка сприяє запам’ятовуванню цієї інформації.

Дослідження семантико-прагматичних прийо-
мів сугестивного впливу в імперативних висловлен-
нях відображено в діаграмі 1, яка унаочнює кіль-

кісний розподіл виокремлених нами сугестивних  
виявів імператива.

Діаграма 1
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Загальна кількість виявлених сугестивних оди-
ниць – 1000 од. Як засвідчують наведені в діаграмі 
результати, найчастотнішим прийомом реалізації 
сугестії імператива є психологічне маніпулювання – 
480 од., а найменш уживаними є тактика психологіч-
ного тиску – 220 од.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень у цьому напрямі. Отже, головною 
метою сугестії є здійснення мовного впливу на адре-
сата, його емоції, думки, вчинки. Важливим у сугес-
тії є можливість керування сугерентом зі створенням 
ілюзії вдаваного вибору ним мовних чи комунікатив-
них засобів у ситуації спілкування, а також рівень 
досягнення перлокутивного ефекту, який залежить 
від засобів імператива, його інтенції, що розкриває 
сугестивний потенціал у висловленні. 

Посилення спонукальної інтенції імператив-
них висловлень повʼязано з прагненням адресанта 
повідомлення надати спонуканню більшого емоцій-
ного характеру, наголосити на своїй зацікавленості 
у виконанні дії адресантом. Подібні висловлення 
можуть імпліцитно чи експліцитно виражати нега-
тивну реакцію, тому в таких випадках використову-
ють засоби деінтенсифікації спонукання, експліко-
вані непрямими мовленнєвими актами. 

Подальше дослідження аналізованої проблеми 
може бути зосереджене на вивченні засобів прямого 
та непрямого навіювань за допомогою синтаксич-
них засобів імператива в публіцистичному дискурсі 
різносистемних мов (у зіставному аспекті).
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