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репліці бачимо, що головною метою екс-президента є зосередження уваги 
слухачів на тому, що уряд планує зробити для забезпечення національної безпеки 
та економіки.  

Говорячи про полісиндетон, варто зазначити, що наявність різних видів 
сполучникових елементів вказує на результативність та динамічність 
описуваного явища або ж надає висловлюванню урочистості. – Senator Graham: If 
you're Republican and you hear from the nuclear industry and the utility industry and 

the oil and gas industry and the manufacturing industry, this is what we've been 
waiting for [8]. У наведеному прикладі мовець застосовує полісиндетичний тип 
зв’язку між частинами речення, з метою надати переліченим частинам певного 
емфатичного наголосу. Як і в англійській мові, так і в українській, найбільш 
вживаним з’єднувальним елементом між предикативними конструкціями є 
сполучник і. Це можна побачити на прикладі висловлення В. Омеляна: – 
Минулого року ми вирішили закінчити об’єкт на умовах співфінансування, десь 
приблизно 50/50: і Київська обласна рада підтримала, і очільник 

облдержадміністрації, і міська рада [2]. 
Ще одним важливим компонентом структурної будови текстів політичних 

інтерв’ю є наявність вставних конструкцій. Широке використання вставних 
елементів та їх семантичне забарвлення сприяє точності та ясності у виразі 
думки. Зазвичай можновладці вживають вставні конструкції аби вказати, або ж 
уточнити значення певного предмету, про який йде мова у цілому реченні. – 
OBAMA: I think the Israelis are going to agree to that – an investigation of 

international standards – because they recognize that this can’t be good for Israel’s 
long-term security [9]. У вищенаведеному прикладі вставна конструкція 
використовується адресантом з метою вираження уточнюючої інформації про 
предмет обговорення. Тобто мовець розшифровуючи that намагається донести до 
слухача інформацію про те, з чим (an investigation of international standards) 
Ізраїль може погодитися в перспективі.  

Українські політичні діячі, в основному, використовують вставні конструкції, 
аби виразити свою думку, припущення або ж достовірність вказаної інформації, а 
ось випадки використання з метою уточнення певних даних зустрічається рідше. 
Заступник голови парламентської фракції "Опозиційний блок" С. Льовочкін 
зазначає: – Але повторю: політичну партію "Опозиційний блок", по-перше, 
турбують люди. Блокада, очевидно, призведе до погіршення життя людей, 
зрештою, це і є головна велика проблема. Безперечно, на Донбасі живуть 
українці [5]. Як бачимо, політик вживає різні вставні слова, аби виразити своє 
ставлення до проблеми.  

Отже, вставні конструкції граматично не пов'язані з членами речення і 
виражають ставлення мовця до висловленого, його оцінку, характеризують спосіб 
оформлення думки. Як бачимо, полісиндетон використовується для посилення 
експресії сказаного, тоді як асиндетон акцентує динамічний аспект у мовленні, 
служить для виділення окремих слів. Повтор виступає в якості ефективного 
засобу впливу на свідомість слухача, що сприяє закріпленню певної інформації в 
конкретному контексті. Також в обох мовах досить часто використовуються 
еліптичні конструкції. Переважно аналітична за своєю структурою англійська 
мова і загалом синтетична українська мають подібний характер еліптичних 
конструкцій, але використовують їх неоднаково. 


