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9. Тема та реферат дисертації
Тема (укр.)
Внутрішня комунікативна система ліричних текстів (різновиди адресанта, адресата і ліричної експресії).

Тема (англ.)
Internal communicative system of lyrical texts (varieties of the addressant, addressee and lyrical expression).

Реферат (укр.)
Дисертацію присвячено вивченню ліричного мовлення на комунікативній площині, яка є спільною для епічної нарації та
діалогічної форми у драмі, що дало змогу виявити своєрідність ліричної експресії як викладової форми та створити
типологію комунікативних інстанцій у цьому літературному роді. Уперше в українському літературознавстві
запропоновано системну багаторівневу комунікативну модель ліричної експресії, її змісту, форм, суб’єктів ліричного

мовлення й адресатів. Доведено, що особливості ліричної комунікації полягають у специфічній формі викладу – ліричній
експресії думки, почуття, волі, споглядання і гри у параметрах ліричної суб’єктності «Я – тут і тепер». Здійснено
класифікацію ліричної експресії за критеріями суб’єктної організації, формами мистецької імітації мовлення усного,
писемного, внутрішнього та автокомунікації.

Реферат (англ.)
The dissertation is devoted to the study of lyrical speech on the communicative plane, which is common to epic narration and
dialogical form in the drama, which made it possible to identify the peculiarity of lyrical expression as presentation form and to
create the typology of communicative instances in this literary genre. For the first time in the Ukrainian literature studies a
systematic multilevel communicative model of lyrical expression, its contents, forms, subjects of lyrical speech and addressees is
offered. The concept of the specifics of the lyrics as a literary genre is specified, and the methodology of studying the functional
factors of the internal communicative structure of lyrical speech – the addressant, the addressee and the lyrical expression – is
improved. It is proved that the features of lyrical communication are in the specific form of presentation - the lyrical expression
of thought, feeling, will, contemplation and play in the parameters of lyrical subjectivity "I – here – now". The classification of
lyrical expression was made according to the criteria of a subjective organization, forms of artistic imitation of speech of the
oral, written, internal and autocommunication.
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