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САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ У МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ 

 

У ХХІ столітті, столітті мас-медійної революції, лінгвістика все 

більше набуває комунікативних рис, а питання вербального впливу 

користується особливою популярністю та потрапляє у фокус 

досліджень провідних мовознавців.  

Кожного дня ми зазнаємо впливу мас-медійного слова, яке 

змінює наші життєві установки та орієнтири, коректує систему 

цінностей та формує світогляд. Мас-медіа не просто інформують, 

сповіщають про новини, але й пропагують певні ідеї, ідеали, погляди, 

можуть змінювати установки, моделі поведінки та сприйняття 

дійсності адресатом [7: 384]. Через слово культивуються відповідні 

норми моралі, художні смаки, які орієнтують особистість, 

спрямовують її у соціальному вимірі. Мас-медіа не стільки відображає 

реальність, скільки конструює її, змушуючи повірити в те, що є 

важливим та значущим, формуючи таким чином відповідну картину 

світу читача. Саме тому актуальним у сьогочасній лінгвістиці є 

дослідження лінгвокомунікативного аспекту сучасного англомовного 

мас-медійного дискурсу глянцевого журналу. 

Не дивлячись на те, що історія наукових досліджень проблеми 

самопрезентації сягає 50-х років ХХ століття, з цілковитою 

впевненістю можна стверджувати, що ХХІ століття є століттям 

самопрезентації – управлінням враженням і побудовою власного 

іміджу, що розглядається не лише як засіб різного роду маніпуляцій, 

але й як вагома рушійна сила самореалізації особистості. Саме тому 

лінгвістична парадигма не може не звернутися до дослідження цього 

феномену. 



Термін "самопрезентація" часто використовують синонімічно з 

низкою таких понять, як "самоідентифікація" [4], "персоналізація" [8] 

та "самойменування" [9] тощо. Вперше термін "самопрезентація" було 

вжито у дискурсі соціальних психологів у 1959 році, а системне 

дослідження цього феномену належить американському соціологу І. 

Гофману, який, будучи представником пізнього періоду 

інтеракціонізму та фахівцем в галузі рольових теорій, розглядав 

взаємодію людей як драматургів. Учений вважав самопрезентацію 

безперервним процесом мінливого характеру в залежності від актора 

та обставин, тобто як загальну особливість соціальної поведінки [10: 

85–86]; як процес управління індивідом враженнями для контролю 

поведінки інших людей, а особливо їхньої зворотної реакції на 

вчинені дії. 

Сучасні дослідження самопрезентації здійснюються у трьох 

напрямах: 1) проблема детермінації самопрезентації; 2) проблема 

стратегій і тактик управління враженням; 3) проблема індивідуальних 

відмінностей у схильності до самопрезентації, на що звертатимемо 

увагу в нашому дослідженні [51]. 

Сучасні концепції самопрезентації можна умовно поділити на 

три групи:  

– мотиваційні теорії [11; 13]; 

– особистісні теорії [14]; 

– ситуаційні теорії [12]. 

Мотиваційні теорії розглядають феномен самопрезентації з 

точки зору базових мотивів, на які спрямована реалізація стратегії 

самопрезентації. На думку Е. Джонса та Т. Піттмана, в основі 

самопрезентації лежить мотив влади, прагнення підтримати та 

розширити вплив в міжособистісних стосунках [11: 236]. Згідно із 

запропонованою ними класифікацією, кожна стратегія спрямована на 

досягнення одного з п’яти видів влади: влади чарівності, експерта, 

страху, наставника і співчуття. 

Розглядаючи самопрезентацію як поведінкову реалізацію 

мотивації досягнення і мотивації уникнення невдачі, Р. Аркін та 

А. Шутц виділяють набуту самопрезентацію, яка характеризується 



адекватним вибором, та захисну самопрезентацію, яка 

характеризуються неадекватним вибором рішення завдань та 

соціального середовища відповідно, керуючись адекватними або 

заниженими чи непомірно високими вимогами відповідно [13: 73]. 

В основі особистісних теорій самопрезентації лежать 

особистісні характеристики суб’єкта самопрезентації, тобто увага 

звертається на можливість виявлення індивідуальних особливостей, 

пов’язаних зі схильністю суб’єкта управляти враженням про себе в 

партнера по взаємодії. 

Ситуаційні теорії самопрезентації досліджують детермінанти 

самопрезентації, пов’язані з особливостями ситуації спілкування. 

Таким чином, самопрезентацію пов’язують з такими 

характеристиками ситуацій, як ступінь публічності, значимість мети 

взаємодії для суб’єкта, залежність від об’єкта самопрезентації тощо. 

Адже норми і правила взаємодії, прийняті у цій культурі, суспільстві, 

соціальній групі, будучи колективним початком прояву власної 

індивідуальності, мають велике значення для регуляції процесу 

самопрезентації, важливої для успішного мовленнєвого впливу. 

Комунікативна стратегія самопрезентації передбачає 

формування певного враження про комуніканта, а також соціально 

прийнятну, допустиму суспільством поведінку [5: 76]. Це емоційна 

самоподача мовця, непряма демонстрація психічних якостей його 

особистості для формування відповідного враження як щодо мовця, 

так і його цілей [6: 26]. Самопрезентація має на меті представити 

адресанта у відповідному світлі, привернути до себе увагу 

співрозмовника, маніпулювати ним, виразити своє ставлення до 

навколишнього світу під кутом зору системи цінностей суб’єкта 

мовлення [3: 73]. Самопрезентація управляє враженням, яке мовець 

хоче справити на аудиторію для здійснення опосередкованого та 

неопосередкованого впливу. Вона полягає у самоподачі автора, 

вербальній демонстрації його особистісних якостей, 

автопортретуванні тощо [1: 98]. 

Стратегія самопрезентації завжди присутня за будь-яких умов 

комунікації як допоміжна стратегія [3: 74]. Проте в певних випадках 



вона може бути допоміжною й основною одночасно, особливо якщо 

самопрезентація є першочерговою метою мовця, наприклад, у мас-

медійному дискурсі, де головними функціями є інформування, вплив 

та розважання масового адресата. Саме тому зазначена стратегія є 

інваріантною ознакою мас-медійного дискурсу. 

Таким чином, комунікативна стратегія самопрезентації властива 

будь-якому виду спілкування і становить презентацію людиною своїх 

особистісних характеристик. В основі самопрезентації лежить 

специфічний мотив, суть якого в привертанні мовцем уваги до себе, 

викликаний потребою вияву індивідуальності, засобом досягнення 

чого є мовленнєва поведінка людини, вербалізована відповідними 

лексичними репрезентантами та різними лінгвостилістичними 

прийомами. Від успішної та ефективної реалізації стратегії 

самопрезентації особистості залежить успіх реалізації усіх її інтенцій, 

прагнень та бажань. Самопрезентація є однією з нагальних потреб 

особистості мати своє обличчя та запам’ятовуватися іншим, 

ефективність чого залежить від створення власного образу в 

повсякденному житті та успішної діяльності в будь-якій практичній 

сфері.  
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