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Вступ. Наявність аргументації у тексті твору визначається низкою 

критеріїв, до складу яких входить наявність аргументативних фрагментів. 

Кожен фрагмент містить один чи більше аргументів, що мають певну 

структуру, описану за допомогою моделі С. Тулміна (Филиппов 274-277). До 

складу аргументу входять такі компоненти: 

‒ Теза, що відображає думку, в істиності якої потрібно переконати 

реципієнта;  

‒ Дані, тобто факти, на які посилаються;  

‒ Підстава або висловлювання, що дозволяє перейти від Даних до Тези.  

‒ Підтримка висловлювання, вираженого у підставі;  

‒ Обмежувач, що описує область дії підстави;  

‒ Кваліфікатор, який відображає ступінь впевненості аргументатора. 

Крім того, аргументація відбувається за законами логіки, що є логічним 

критерієм наявності аргументації.  

Оскільки мовленнєвою реалізацією аргументації слугує аргументативний 

дискурс, то його одиниця повинна відповідати структурі аргумента. Теорія 

риторичної структури (ТРС), запропонована У. Манном та С. Томпсоном, 



пропонує єдиний підхід до опису макроструктури та мікроструктури дискурсу, 

дозволяючи описати аргумент будь-якої складності, що визначає мету даної 

статті. 

Матеріали та методи. Згідно з ТРС будь-яка одиниця дискурсу пов′язана 

принаймні з однією іншою одиницею за допомогою відношення, яке називають 

риторичним (РВ), причому тип РВ не залежить від об′єму одиниці.  

Дискурс побудований ієрархічно і на кожному ярусі ієрархії в рамках ТРС 

застосовується той самий набір відношень. Більшість РВ асиметричні, тобто 

одна з одиниць, головна, називається яром, а інша – сателітом. Інші відношення 

симетричні, тобто з‛єднують ядра. Розділяють два дискурсивних рівня та 

відповідно дві групи відношень:  

‒ об‛єктні РВ, що характеризують стан справ у реальному світі; 

‒ презентаційні РВ, які описують події у дискурсі та впливають на читача 

(Mann 1988 243-250). Кожне РВ характеризується своєю семантичною 

функцією. На даний момент відомо близько 30 РВ, у тому числі несиметричні: 

Свідоцтво (Evidence), Поступка (Concession), Деталізація (Elaboration), 

Мотивація (Motivation), Волітивний Результат (Volitional Result), Умова 

(Condition), Оцінка (Evaluation), Обгрунтування (Justify), Обставина 

(Circumstance), Фон (Background), Вирішення (Solutionhood), Волітивна 

Причина (Volitional Cause), Неволітивний Результат (Non-Volitional Result), 

Альтернатива (Otherwise), Переформулювання (Restatement), Антитеза 

(Antithesis), Забезпечення Можливості (Enablement), Неволітивна Причина 

(Non-Volitional Cause), Ціль (Purpose), Інтерпретація (Interpretation), Резюме 

(Summary), Джерело (Source), Засіб (Means), Необумовленість (Unconditional), 

Негативна Умова (Unless), Підготовка Повідомлення (Preparation); Симетричні: 

Послідовність (Sequence), Протиставлення (Contrast) та Кон‛юнкція (Joint), 

Диз‛юнкція (Disjunction), Багатоядерне переформулювання (Multinuclear 

Restatement), Перелік (List) та інші.  

У ТРС виділяють каузальну групу з вісімнадцяти РВ, що поділяються на 

чотири класи: базові, цільові, умовні та останній клас, який містить лише 



відношення Поступки (Сусов каузальн 2006). Між двома дискурсивними 

одиницями можливе існування двох і більше РВ. Зокрема відношення мають 

місце паралельно, як на об‛єктному, так і на презентаційному рівні. 

(Moore & Pollack 1992: 538–539).  

Втім, ТРС не описує всі види структур дискурсу та тексту, як результату 

його фіксації. В рамках даної теорії розпізнаються такі структури як:  

‒ суперструктура, як характеристика типу тексту;  

‒ реляційна структура, тобто структура, що виражає когерентність тексту; 

‒синтаксична структура. 

ТРС має справу з реляційною структурою та взаємодіє з двома іншими 

структурами, але не зображує їх (Mann Matthiessen 1989 4).  

Оскільки риторична структура завжди залежить від конкретного тексту, то 

збудувати модель аргументу, що відповідає всім потенційним варіантам, 

неможливо. Однак, всі ці варіанти мають спільні риси, які можливо відобразити 

у еталонній ідеальній моделі та описати можливі відхилення, передбачаючи їх 

усунення шляхом семантично еквівалентної трансформації. Крім того до зміни 

моделі призводить ускладнення аргументу. 

Зокрема причиною відхилень слугує імпліцитність. Реципієнт відновлює 

імпліцитні компоненти, спираючись на експліцитний зміст, стиль, жанр та такі 

параметри комунікативної ситуації, як адресат та адресант, референтна 

ситуація, дійова ситуація, предметно-ситуативний фон та канал зв'язку. Деякі з 

компонентів відновлюються однозначно, як у випадку ентимеми, а відновлення 

інших відбувається в результаті інференції з деяким ступенем вірогідності 

виходячи з фонової інформації та екстралінгвістичних знань. Імпліцитно 

виражені компоненти моделі мають різний потенціал відновлення та 

відповідають різним типам імпліцитної інформації. 

Риторичну структуру зазвичай представляють у вигляді риторичного 

графу, у форматі якого неможливо описати загальний варіант риторичної 

структури. Тому у даній роботі модель представлено у вигляді формули (1). 

Отже, якщо всі компоненти аргументу виражені експліцитно окремим 



одиницями та розташовані у представленому порядку, риторична структура 

аргументу може бути представлена таким чином:  

(((Підтр.–III‒Дані)‒I‒(Підтр.–IV‒Підст.))‒V‒Обмежувач)–II‒Теза,         (1) 

де кожна римська цифра позначає РВ, що приєднує певний компонент 

аргументу до інших. Зокрема, РВ I забезпечує зв'язок загального та конкретного 

а РВ II реалізує виводимість. На йог зміст впливають такі фактори, як 

присутність чи відсутність каузального зв'язку між подіями, що описуються 

Даними та Тезою, а також тип евіденційності. Перший фактор пов'язаний з 

можливістю паралельного існування двох чи більше РВ на різних рівнях. Для 

РВ II об'єктний рівень показує наявність каузального зв'язку. Тобто за умови 

його відсутності РВ існує лише на презентаційному рівні. Другий фактор тісно 

пов'язаний з Підтвердженням, зміст якого повідомляє про походження 

інформації або про її підтримку, що відображається відповідно за допомогою 

РВ Джерело та Свідчення. Даний компонент приєднується до формули за 

допомогою РВIII  та РВIV, оскільки як Дані, так і Підстава мають свої особисті 

джерела інформації. Наступний додатковий компонент аргументу, Обмежувач, 

визначає область дiї Тези, що відбувається через обмеження будь-якого 

компоненту аргументативного комплексу, починаючи з Даних. Тому на моделі 

аргументу усі можливі обмеження об'єднані та приєднуються за допомогою РВ 

V. 

Ускладнення аргументу мають свої особливості, зокрема підрядна 

аргументація ускладнює блок Даних, не змінюючи риторичну структуру 

аргументації. Конвергентна аргументація припускає низку різновидів. Зокрема, 

у ситуації множинної аргументації можливий випадок, коли між 

дискурсивними одиницями, що відповідають доводам, немає риторичних 

відношень. При сурядній аргументації можливі два випадки: 

‒ діючі у сукупності доводи рівноправні, що відповідає симетричному 

багатоядерному РВ Кон'юнкції між ними; 

‒ один з доводів є головним, а інші залежать від нього, що означає 

наявність між ними асиметричного одноядерного РВ, наприклад РВ Поступки.  



Висновки. Одиницю аргументативного дискурсу представлено у вигляді 

семантичного комплексу (1), компоненти якого пов'язані низкою РВ (табл. 1).  

Таблиця 1. 

Риторичні відношення аргументу 

РВ Значення 

I Деталізація; Зворотна Деталізація. 

II Презентаційний рівень: Свідчення; Обґрунтування; Фон. 

Об'єктний рівень: Волітивна Причина; Волітивний Результат; 

Умова; Негативна Умова; Неволітивна Причина; Неволітивний 

Результат; Засіб; Ціль; Вирішення; Оцінка. 

III, IV Свідчення; Пряме Джерело; Непряме Джерело. 

V Умова; Негативна Умова; Контраст, Поступка. 

 

Відхилення реальних аргументативних фрагментів він наведеної ідеальної 

моделі зумовлено такими причинами, як: 

‒ вільний порядок розташування компонентів; 

‒ імпліцитність компонентів; 

‒ об'єднання компонентів.  

Імпліцитність компонентів призводить до ускладнення відношень на 

відміну від їх об'єднання. 
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Abstract. The presence of arguments in a text is determined by a number of criteria. In 

particular, the structure of each argument is described by the S. Toulmin’s model. The article is 
devoted to outlining the model of argument as a unit of argumentative discourse in terms of 
Rhetorical Structure Theory. The model is created for ideal conditions, all possible deviations being 
considered. Real patterns of argumentative text can be converted into the form of the model by 
semantically equivalent transformation. Convoluted arguments also leave some traces on the 
model. Thus, the model of argument is presented in the nature of semantic complex.  The set of 
rhetorical relations connecting the components are defined. 

Key words: rhetorical relation, nucleus, satellite, argument, model, semantic complex. 
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