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Орієнтовний обсяг фінансування проекту:  900 тис. гривень 

1. АНОТАЦІЯ (до 5 рядків) 

Приділено увагу комунікативно-дискурсивному підходу у вивчення політичного та  

релігійного екстремістського дискурсу 21 ст. на предмет мовних та мовленнєвих 

особливостей вербалізації маніпулятивних стратегій та тактик на матеріалі далеко- та 

близькоспоріднених мов, а саме сучасних германських, романських, слов’янських та 

новогрецької мов. 

2. ПРОБЛЕМАТИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ЇЇ АКТУАЛЬНІСТЬ (до 10 рядків) 

Прикладна проблема, на вирішення якої спрямовано проект, формулюється як 

встановлення арсеналу маніпулятивних тактик, що використовуться у тих типах дискурсу, 

які впливають на свідомість реципієнта та призводять до руйнівних явищ у суспільстві та 

психіці, а саме релігійному та політичному дискурсах екстремістської спрямованності; 

дослідження етноспецифічних характеристик стратегічного потенціалу текстів сучасних 

мов; виявлення маніпулятивних стратегій та тактик у нових релігійних та політичних 

екстремістських рухах та засобів їх вербалізації, які б слугували базисом для експертів з 

лінгвокриміналістики. 

3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ (до 10 рядків) 

Мета - дослідження маніпулятивних стратегій і тактик політичного та релігійного 

екстремістського дискурсу ХХІ ст. на матеріалі близько- та далекоспоріднених мов. 



Завдання: класифікувати політичний та релігійний екстремістський дискурс; 

охарактеризувати екстралінгвістичні і лінгвістичні параметри, що дозволяють виявити 

наявність маніпулятивного впливу в релігійно- та політично-екстремістських текстах; 

розробити методику дослідження видів маніпуляції у політично- та релігійно-

екстремістських текстах; побудувати класифікацію стратегій маніпуляції у релігійно- та 

політично-екстремістських текстах ХХІ століття; дослідити етноспецифічні 

характеристики стратегічного потенціалу політичного- та релігійно-екстремістських 

текстах ХХІ століття у досліджуваних лінгвокультурах. 

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ ТА ЇХ НАУКОВА

НОВИЗНА (до 10 рядків)

Очікувані результати: розширення теорії природи екстремістського дискурсу з 

позицій мовознавства, соціальних комунікацій; дослідження комунікативного виміру 

маніпулятивних стратегій у релігійних та політичних екстремістських текстах; характеристика 

лінгвістичних параметрів, що дозволяють виявити наявність маніпулятивного впливу у 

релігійних та політичних екстремістських текстах; встановлення видів маніпуляції у релігійних 

та політичних екстремістських текстах на матеріалі близько- та далекоспоріднених мов; 

побудова класифікації стратегій маніпуляції у дослідужуваних текстах. 

Наукова новизна: розгляд маніпуляції в політичних та релігійних екстремістських 

текстах як макростратегії за матеріалами дослідження семи близько- та далекоспоріднених 

мов (англійська, німецька, українська, російська, польська, італійська та новогрецька). 

5. НАУКОВА ТА/АБО ПРАКТИЧНА ЦІННІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ (до 10 рядків)

У світі назріла потреба систематизувати та узагальнити окремі дослідження, присвячені 

екстремістським текстам з метою глибокого розуміння та популяризації знань, щодо 

особливостей маніпулятивних текстів, за для ознайомлення з комунікативними методами 

переконання, маніпуляції, пропаганди та механізмами їх реалізації. Результати дослідження 

можуть бути застосовані у процесі підготовки фахівців з філології, мовознавства, масових 

комунікацій, літературознавства, філософії, релігієзнавства, журналістики, міжнародних 

відносин та психології. В рамках дослідження буде запропоновано нові спецкурси, зокрема: 

«Лінгвокриміналістика», «Лінгвопрагматика», «Маніпулятивні технології масових 

комунікацій». 

Керівник проекту 

Підпис: _______________________ 


