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ДИФЕРЕНЦІЙНІ ОЗНАКИ СУЧАСНИХ 
АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ МАЛОЇ ФОРМИ

У статті проаналізовано ключові підходи вітчизняних і зарубіжних дослідників до дослі-
дження текстів малої форми. Розглянуто їхні структурні характеристики. Описано основні 
призначення малоформатних текстів, а також висвітлено функції текстів цього типу.

Обґрунтовано різноманітні підходи до дефініцій малих текстових форм. Описано кількісні 
параметри текстів малої форми. Виявлено, що характерними ознаками малих текстових 
форм є інформативність, стислість викладу, мовна компресія, тематична визначеність, спе-
цифічна прагматична спрямованість, виразність мовних засобів, комунікативна та струк-
турна цілісність, полісеміотичність, образність і символічність.

Значна кількість текстів такого типу характеризується розмитістю жанрової визна-
ченості, що залежить від цільової спрямованості тексту та джерела його опублікування.

Обґрунтовано, що текстам малої форми притаманна поліфункційність. До най-
більш характерних функцій малих текстових форм відносимо інформативну, соціально- 
регуляторну та комунікативно-прагматичну.

Установлено, що візуальна атрактивність текстів малої форми досягається за рахунок полісе-
міотичності та кореляції вербальних і невербальних складників. Ефективність впливу тексту малої 
форми на реципієнта інформації залежить від вдалого поєднання кодів різних знакових систем.

Окреслено характерні особливості сучасних масмедійних медичних текстів малої форми. 
Виявлено, що текстам такого типу притаманна стислість, інформативність, композиційна 
чіткість, узагальненість, однозначність і точність викладу. У медичних текстах малої 
форми чітко виражена семантика превентива, яка виявляється у попередженні реципієнта 
інформації про небезпеку та можливі наслідки захворювання, переконанні адресата у необхід-
ності дотримання певних дій із метою уникнення проблем зі здоров’ям.

Аналіз ілюстративного матеріалу масмедійних медичних текстів малої форми дає мож-
ливість стверджувати про мультимодальний характер цієї царини. Насиченість щоденної 
інформації здоров’язберігаючими тенденціями у засобах масмедіа закладає підґрунтя для 
подальших досліджень медичних текстів малої форми. У статті акцентується увага на 
процесі невпинного розвитку цифрових технологій, що інтенсифікує продукування мульти-
модальних текстів малої форми.
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Постановка проблеми. Сучасні лінгвістичні 
дослідження характеризуються спрямованістю на 
вивчення цілісності та зв’язності текстів і їхніх 
структурно-функційних і комунікативно-праг-
матичних параметрів. Саме тексти малої форми, 
у яких репрезентовано вируючі потоки щоденної 
інформації, є найпопулярнішими та найдоступні-
шими у повсякденному житті засобами сучасного 
писемного спілкування. Інтенсивний і динаміч-
ний розвиток суспільства, його діджиталізація 
та мобільність спричинила появу значної кіль-
кості текстів, які характеризуються лаконічністю 
й експресивністю і водночас інформативністю 
та множинністю мовних і позамовних засобів, що 
і привертає увагу лінгвістів і потребує усебічного 
вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню текстів малої форми у вітчизняній 
і зарубіжній лінгвістиці присвячено невелику 
кількість праць. Більшість із них сфокусовані 
на аналізі загадок, прислів’їв, анекдотів, жартів, 
притч, коротких оповідань, новел, казок, коміксів, 
біблеїзмів тощо, проте досі малодослідженими 
залишаються питання витоків, особливостей гене-
зису, поглиблення концептуально-теоретичних 
уявлень щодо дослідження текстів малої форми 
та систематизації їхніх семантичних, структурних 
і функційних особливостей.

У сучасній лінгвістиці існує значна кіль-
кість термінів на позначення невеликих за обся-
гом текстів. Так, М.М. Бахтін [2], Л.Ц. Санжеєва 
[26] послуговуються поняттями «малі жанри», 
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Є.А. Трунова [40] – «малоформатний текст»; 
Ю.І. Левін [15] – «малі форми»; В.О. Самохіна 
[24], А.В. Сухова [33], В.А. Дмитренко [8] – «тек-
сти малої форми»; A. Dundes [41] – «minorforms»; 
С.О. Швачко [38] – «малі тексти»; Т.Т. Дави-
дова, В.А. Пронін [7] – «малі епічні жанри»; 
К.С. Ломоносова [14] – «міні-тексти»; В.О. Само-
хіна [25], О.І. Москальська [19] – «мікротексти»; 
В.В. Іванов [10] – «короткі тексти»; С.В. Тара-
сова [35] – «мінімальна проза»; А.М. Науменко 
[20] – «мала проза», «коротка проза», М.В. Без-
зубікова [3] – «малі жанрові форми»; О.І. Пан-
ченко, К.Ю. Шевчик [21], І.Г. Мірошниченко 
[17] – «стислий текст»; К.І. Шпетний [39] – 
«short-short story (SSS)»; Л.В. Сахарний [27] – 
«тексти-примітиви» тощо.

Наявність різноманіття термінів на позначення 
текстів малої форми є природньою, адже під час 
обґрунтування диференційних ознак цих текстів 
їхні фундатори використовують різні критерії, 
тому предметом дискусійного обговорення серед 
вітчизняних і зарубіжних вчених залишається не 
лише дослідження цих понять, а і їхні структурні, 
семантичні та функційні параметри.

Постановка завдання. Метою цієї статті є ана-
ліз підходів до дослідження текстів малої форми 
та їхніх номінацій, що зумовлює розв’язання 
таких завдань:

− уточнити поняття «текст малої форми»;
− здійснити огляд наявних українських і зару-

біжних наукових розвідок із досліджуваної теми;
− виокремити характерні ознаки малоформат-

них текстів;
− ідентифікувати функційні, семантичні, сти-

лістичні та структурні параметри текстів малої 
форми;

− окреслити характерні особливості сучасних 
масмедійних медичних текстів малої форми.

Виклад основного матеріалу. Вдаючись до 
історії, зауважимо, що кінець ХІХ – початок 
ХХ ст. характеризується появою безлічі творів 
малої прози. Багато авторів експериментували 
з текстом, змішуючи вірш і прозу. Збільшення 
кількості газет і журналів сприяли також розвитку 
малої форми прози, адже короткі есе та нариси із 
задоволенням сприймалися читацькою аудито-
рією. У різні періоди літературознавці відносили 
до малої форми прози тексти обсягом від 2 000 зна-
ків до 5 сторінок (близько 9 000 знаків). У сучас-
ному веб-суспільстві мала форма прози розгляда-
ється науковцями як текст «завбільшки з екран», 
тобто той, який не вимагає під час читання з моні-
тора вертикальної прокрутки.

Межі допустимого об’єму тексту малої форми 
нині не визначено. Так, у дослідженнях О.І. Таю-
пової, присвячених вивченню німецькомовних 
текстів, об’єм становить не більше 1 500 зна-
ків [37, c. 7]. І.Б. Руберт, вивчаючи малоформатні 
англомовні тексти кулінарних рецептів, стверджує, 
що об’єм таких текстів вміщається у 5–10 стрічок 
[23, c. 59]. Р. Флеш вказує, що саме від кількості 
слів у реченні та складів на кожні сто слів залежить 
те, як розуміють тексти [42, c. 221–233].

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що 
за обсягом тексти малої форми можуть бути міні-
мальними – від одного речення – або максималь-
ними – до сторінки друкованого тексту (близько 
2 000 знаків).

Існують різноматнітні підходи до дефініції 
малих текстових форм.

К.С. Ломоносова стверджує, що «міні-тексти – це 
зафіксовані на письмі продукти мовленнєвої діяль-
ності, які характеризуються інформаційною насиче-
ністю, лаконізмом, комунікативною завершеністю, 
компресією та виразністю мовних засобів» [14, с. 3]. 
Є.С. Кубрякова виокремлює такі характеристики 
малоформатних текстів: відокремленість, фор-
мальну і семантичну самодостатність, тематичну 
визначеність і завершеність. Окрім того, дослідниця 
вказує на інформативність, когнітивне підґрунтя 
таких текстів – сенс їх створення, загальний задум, 
що реалізується в особливій мовній формі у вигляді 
особливого семантичного простору [13].

Будучи за своєю природою багатоаспектним 
явищем, малоформатні тексти вивчалися у лінг-
востилістичному, лінгвокогнітивному, лінгвопраг-
матичному та лінгвосинергетичному аспектах. 
Закономірно, що більшість науковців виділяють 
спільну ознаку усіх текстів малої форми – неве-
ликий обсяг. У.В. Соловій відзначає, що тексти 
«малої прози» мінімальним обсягом мовного 
матеріалу покликані створити відповідний психо-
логічний фон розгортання подій, передати дина-
мізм, незвичайність ситуації, високу концентра-
цію почуттів і дій [29, c. 5].

До характерних ознак текстів малої форми 
також відносять образність і символічність 
[35, c. 4], стислість, місткість, розмовну спря-
мованість, зосередженість на дрібних деталях, 
тематичність і завершеність тексту, довершеність 
сюжетної структури [11, с. 1]. У цьому ракурсі 
підтримуємо О.І. Панченко та Л.О. Зиміну, 
які вважають, що стислість – це структурно- 
семантична щільність тексту з мінімальною фор-
мальною структурою та максимальним смисло-
вим наповненням [21; 9].
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І.Г. Мірошниченко зазначає, що основним чин-
ником стиснення тексту є мовна компресія, під 
якою розуміють передачу певного об’єму інфор-
мації з використанням стислих мовних одиниць, 
котрі мають однакове інформаційне навантаження 
порівняно зі схожими повними, розгорнутими 
формами [17, c. 53]. Як результат, з’являється 
текст, за своєю формальною структурою корот-
ший, ніж він міг би бути без застосування прийо-
мів мовної компресії. Текст, що виникає внаслідок 
такої творчої роботи, дослідниця вважає «стис-
лим текстом», який сприймаємо як вторинний, 
похідний, утворений завдяки цілеспрямованій 
діяльності продуцента. У ньому використовують 
різноманітні прийоми та засоби для спрощення 
структури тексту та конденсації інформації. 
Тексти такого типу характеризуються мовними 
одиницями різного рівня, які обираються проду-
центом із синонімічного ряду за принципом лако-
нічності та структурної згорнутості [17, c. 53].

Враховуючи зазначене вище, можна стверджу-
вати, що стислі тексти в масмедійному просторі 
характеризуються формальною, семантичною 
та змістовою самодостатністю, цілісністю, під-
вищеною інформаційною насиченістю, візуаль-
ною атрактивністю та легкістю запам’ятовування. 
Ефективність масмедійної комунікативної вза-
ємодії реалізується завдяки мовній економії, що 
ґрунтується на вилученні надлишкових, зайвих 
елементів формальної структури та поданні 
інформації за допомогою найбільш економних 
морфологічних, лексичних, граматичних, синтак-
сичних стилістичних і графічних засобів. Таким 
чином, у комунікативному просторі є потужний 
інструментарій для створення інформативно-
насичених стислих текстових структур.

Л.І. Тараненко схильна вважати, що у кому-
нікативному аспекті текст малої форми набуває 
певних специфічних ознак: компактності стиліс-
тичних прийомів і виразних засобів, лаконічності 
та логічності викладу етичної ідеї, відсутності 
надлишкової інформації, простоти композицій-
ної будови, які й забезпечують його лапідарність 
[34, c. 9].

Тексти малої форми характеризуються контек-
стуальністю, змістовою, комунікативною і струк-
турною цілісністю, тематичною визначеністю, 
завершеністю, семантичною самодостатністю, 
модальністю й особливою прагматичною функ-
ційністю. У них чітко диференціюється початок 
і кінець, простежуються текстові категорії, що 
«відображають найсуттєвіші закономірності тек-
сту у процесі його творення та репрезентації» 

[28, c. 18], однак у них іноді нечітко виражені 
структурно-композиційна й образна когезія (на 
відміну від стилістичної та ритмічної зв’язності), 
членування тексту, структурність, інтертекстуаль-
ність, лінійність і деякі інші текстові категорії.

Аналізуючи тексти малої форми, науковці при-
діляють велику увагу поняттю інформативної 
насиченості. Семантична структура малоформат-
них текстів ґрунтується на такому об’ємі інформа-
ції, якого буде достатньо для забезпечення їхньої 
інформативності. У зв’язку з тим, що обсяг знаків 
у таких текстах обмежений, виникає необхідність 
ретельного добору засобів (також мінімально, але 
доречно використаних), які сприятимуть стислості 
викладу й одночасно забезпечуватимуть цілісність, 
зв’язність, завершеність і модальність малих тек-
стових форм. Щодо інформативності міні-текстів, 
то особливої ваги надають підтекстовій інформа-
ції, котра забезпечується додатково маркованими 
мовними засобами, як-от: порушенням стандарт-
ного функціонування мовних засобів, що спричи-
няє зміни текстових структур; вживанням окремих 
одиниць тексту в нестандартних позиціях; вико-
ристанням мовних засобів без видимих порушень 
вербальних норм, але з певною комунікативною 
переобтяженістю тощо [28, c. 88].

Тексти малої форми є завершеним із погляду 
смислу системним утворенням, призначеним 
сприяти орієнтуванню реципієнта в потоці інфор-
мації та підготувати його до сприйняття первин-
ного тексту.

До текстів малої форми належать: прогнози 
погоди, інструкції, оголошення, рецепти, афо-
ризми, автобіографії, міфи, малоформатні казки, 
формальною ознакою яких є стислість.

Стислість малоформатних текстів створює 
додаткові можливості варіювання мовних засобів. 
У сучасній лінгвістиці існують два види мовної 
варіативності: внутрішня і зовнішня.

Зовнішня варіативність проявляється у зовніш-
ній організації текстів малої форми та характеризу-
ється наявністю іконічних засобів. Внутрішню варі-
ативність пов’язують із вибором мовних засобів. На 
основі внутрішньої варіативності з’являється мож-
ливість урізноманітнити виклад інформації в кож-
ному окремому тексті. Таким чином, тексти малої 
форми є особливо цікавими лінгвістам, оскільки 
в досить об’ємному текстовому просторі створю-
ються різноманітні тексти. Важливим у вивченні 
текстів малої форми є опис мовних і немовних 
засобів і їхніх основних функцій, які залежно від 
комунікативної ситуації використовуються авто-
ром для досягнення поставленої мети.
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Найбільш популярні у повсякденному спілку-
ванні тексти малої форми, незалежно від викону-
ваної ними комунікативної функції, повинні заці-
кавлювати реципієнтів, впливати на них певним 
чином, бути зрозумілими та доступними. У сво-
єму дослідженні О.І. Таюпова виділяє дві основні 
функції текстів малої форми, а саме: інформа-
тивну та соціально-регуляторну, поєднуючи лако-
нізм і стислість викладу [37, с. 16]. Інформатив-
ними переважно вважають інструкції, прогнози 
погоди, інтерв’ю, рекламу, які передають залежно 
від змісту тексту об’єктивну інформацію про 
предмет, явище або ту чи іншу особистість. Соці-
ально-регуляторна функція домінує в листуванні, 
написанні автобіографій, притчах, анекдотах, 
малоформатних казках.

Оскільки тексти малої форми є зафіксованими 
на письмі продуктами мовленнєвої діяльності 
комунікантів і результатом взаємодії у різних 
ситуаціях, вони виконують комунікативно-праг-
матичні функції.

Завдяки комунікативно-прагматичній спрямо-
ваності, особливій організації мовлення тексти 
малої форми виконують кілька функцій. Функцій-
ною перевагою текстів такого типу є можливість 
для автора варіювати емфатичний наголос на 
різних знакових системах, вибираючи в певному 
контексті той чи інший елемент залежно від його 
прагматичної насиченості.

Функційні та мовні особливості текстів малої 
форми залежать від цілей їхнього автора та джерел, 
у яких вони розміщені. Розмитість жанрових рамок 
текстів малої форми зумовлює той факт, що іноді 
важко визначити його належність до певного жанру, 
спостерігається так звана конвергенція жанрів.

Дослідження малоформатних текстів, ефектив-
ність впливу яких залежить від вдалого поєднання 
кодів різних знакових систем, зростання інтересу 
до проблеми полісеміотичного характеру комуні-
кації, поширеність синтезованих текстових пові-
домлень у сучасному комунікативному просторі 
пояснюють необхідність їх ґрунтовного вивчення.

Важливо зазначити, що завдання автора тек-
сту малої форми – донести до розуміння читача 
необхідну інформацію без попередньої підго-
товки та без мінімальної залежності від контенту. 
Отже, інформація має бути виражена у достатньо 
стислій формі для швидкого прочитання та без 
ускладненої організації тексту. Текст малої форми 
сприяє досягненню певних цілей: інформувати 
про актуальні події та здійснити емоційний вплив 
на читача за допомогою низки стилістичних, лек-
сичних і синтаксичних засобів.

Ступінь експресивності й емоційності тексту 
малої форми залежить від вибору оцінних лек-
сичних засобів. Малоформатні тексти характе-
ризуються мовною компресією, яка має на меті 
ущільнити великий потік інформації. Інформа-
ційна компресія є одним зі способів підсилення 
інформативності мовних одиниць, що сприяє 
спрощенню тексту та його стислості задля збере-
ження повного об’єму інформації з мінімальним 
використанням доступних засобів.

Малоформатним текстам властива семан-
тична самодостатність, тематична визначеність, 
специфічна прагматична спрямованість. Текстам 
малої форми притаманні ті самі характеристики, 
що й текстам великого об’єму: когезія, когерент-
ність, інтенціональність, інформативність, ситуа-
тивність, інтертекстуальність. Єдиною відмінною 
ознакою таких текстів є їхній обсяг.

Тексти малої форми медичної тематики є муль-
тимодальними. Під терміном «мультимодальний 
текст» маємо на увазі когерентне ціле, що скла-
дається з кількох семіотичних кодів (вербальних 
і зображальних), між якими існуть різні види 
кореляції. Значний інтерес до цього лінгвістич-
ного явища підтверджується різноманіттям тер-
мінологічного апарату: окрім мультимодальності 
(Дж. Бейтман, Дж. Вілдфер [43], Л.Л. Макарук 
[16] та інші вчені), на позначення цього фено-
мену лінгвісти використовують терміни «креолі-
зація» або «креолізований текст (Є.Є. Анісімова 
[1], Ю.А. Сорокін, Є.Ф. Тарасов [32]), «поліко-
довість», «полікодовий текст» (Л.С. Большакова 
[4], А.Г. Сонін [31]), «відеовербальний текст» 
(О.В. Пойманова [22]), «ізоверб» (О.В. Міхєєв 
[18]), «лінгвовізуальний комплекс» (Л.М. Боль-
шиянова [5]).

Чимало масмедійних текстів медичної тема-
тики є малоформатними. Для них характерна 
оціночна нейтральність, некатегоричність твер-
джень, композиційна чіткість, узагальненість, 
однозначність і точність викладу. А.В. Боцман 
вперше розглянув англомовні тексти-інструк-
ції, які супроводжують лікарські препарати, 
з урахуванням їхніх структурно-семантичних 
і прагматичних параметрів [6]. Головне у мові 
медицини – адекватно й достовірно передати 
інформацію, використовуючи максимально спро-
щені моделі. У досліджуваних медичних текстах 
малої форми спостерігаємо превентивні вислов-
лювання, у яких семантика застереження вира-
жена лексичними засобами. Семантика превен-
тива виявляється в тому, що мовець попереджає 
адресата про небезпеку, говорить про можливість 
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неприємних наслідків як результату дії адресата, 
намагається переконати читача в необхідності 
запобігти цим діям: попередити виникненню того 
чи іншого захворювання, проінформувати про еті-
ологію хвороб і їхні наслідки.

Характеризуючи сучасні тексти малої форми, 
не можна не враховувати їхню невербальну скла-
дову частину, оскільки це лежить в основі їхньої 
єдиної стильової концепції. Мультимодальним 
медичним текстам малої форми притаманні ціліс-
ність і зв’язність, оскільки між вербальними 
та невербальними складниками існують комп-
лементарні зв’язки. Завдяки наявності у автора 
та реципієнта фонових знань, що актуалізуються 
за допомогою тексту або графіки, реципієнт може 
з легкістю встановити взаємозв’язок між вербаль-
ними та невербальними складниками.

Висновки і пропозиції. Аналіз характерних 
ознак текстів малої форми дає можливість визна-
чити тексти такого типу як різні за жанровою 
належністю письмові повідомлення, що харак-
теризуються інформаційною насиченістю, стис-
лістю, тематичною визначеністю, специфічною 
прагматичною спрямованістю, виразністю мов-
них і немовних засобів, комунікативною та струк-
турною цілісністю, полісеміотичністю та вирізня-

ються інтенсивним застосуванням різних засобів 
досягнення компресії на графічному, лексико-
семантичному та текстовому рівнях мови.

Жанрова належність текстів малої форми та їх 
функційне призначення визначають їхні мовнос-
тилістичні особливості.

Кореляція вербальної та невербальної складо-
вої частин англомовних мультимодальних текстів 
малої форми зумовлена необхідністю передачі 
великої кількості інформації з максимальним 
впливом на адресата за допомогою мінімального 
набору мовних і зображальних засобів.

Емоційність та експресивність текстів малої 
форми досягається шляхом використання комп-
ресійних форм, емоційно-забарвленої лексики, 
іконічних елементів, стилістичних прийомів для 
досягнення автором прагматичних цілей.

Вважаємо, що подальше вивчення текстів малої 
форми є перспективним з огляду на переважання 
у щоденному комунікативному просторі стислих 
текстів над матеріалами більшого обсягу. З ураху-
ванням інтенсивного розвитку інформаційно-кому-
нікаційних технологій тексти малої форми при-
вертають увагу лінгвістів, оскільки дають змогу 
вивчати їхні вербальні та невербальні засоби, 
функційні, структурні та семантичні особливості.
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Furman O. M. THE DISTINCTIVE FEATURES OF MODERN 
ENGLISH-LANGUAGE SMALL FORM TEXTS

In this paper, key approaches of domestic and foreign scholars to the research of small form texts are 
analyzed. The article views their structural characteristics. The main purposes of small form texts and their 
functions are described.

It has been justified different approaches to the definitions of small form texts. Their quantitative parameters 
are described. It has been determined that the characteristic features of small form texts are informativeness, 
conciseness of expression, language compression, thematic certainty, specific pragmatic orientation, language 
distinctiveness, communicative and structural wholeness, polysemioticity, visualization and symbolism.

A significant number of such texts is characterized by blurred genre definition, which depends on the purpose 
of the text and the source of its publication.

Texts of small form are inherently multifunctional. The most characteristic functions of small text forms 
include informative, social-regulatory and communicative-pragmatic.

It has been established that the visual attractiveness of small form texts is achieved due to the polysemiotics 
and correlation of verbal and non-verbal components. The effectiveness of the impact of small text on 
the recipient of information depends on the successful codes’ combination of different sign systems.

The characteristic features of modern mass media medical small form texts are outlined. It has been 
established that the semantics of prevention is clearly expressed in medical texts of small form, which is 
manifested in warning the recipient of information about the danger and possible consequences of the disease, 
convincing the addressee of the need to take certain actions to avoid health problems.

Analysis of the illustrative material of mass media medical small form texts makes it possible to assert 
the multimodal nature of these texts. The saturation of daily information with health trends in the media provides 
a basis for further research of medical small form texts. The article focuses on the process of continuous 
development of digital technologies, which intensifies the production of multimodal texts of small form.

Key words: small form text, definition, functions, structure, multimodality.


